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(Klubben bildades 1953-10-29. Dessa stadgar, antagna 2012-04-26, ersätter stadgar fastställda 

2002-04-16). 

  
 

§ 1 Ändamål 

 

Klubbens ändamål är att som ideell allmännyttig förening tillgodose medlemmarnas behov av 

trygg sjösättning , torrsättning och vinterförvaring av båtbeståndet. 

 

 

§ 2 Medlemskap 

 

2.1  Inträdesansökan göres skriftligen till klubbens styrelse. Medlemskap erhålles efter     

       godkännande av styrelsen. 

 

2.2  Medlem kan vara aktiv eller passiv (medlem som ej har båt på PBK:s uppläggningsplats). 

  

2.3 Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. 

 

2.4 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

 

2.5 Medlem som nyttjar klubbens plats till vinterförvaring av båt skall tillse att båten är 

försäkrad under den tid som infaller fr.o.m. torrsättning t.o.m. sjösättning. 

 

2.6 Medlem är skyldig att rätta sig efter klubbens stadgar och dess företrädares beslut. 

Överträdelse mot detta kan medföra uteslutning ur klubben. 

 

2.7 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid anses ha utträtt ur 

klubben . Styrelsen kan efter prövning ( på medlemmens begäran ) medge uppskov. 

 

2.8 Medlem accepterar med sitt inträde i  klubben att personuppgifter mm angivna i ansökan 

om medlemskap registreras i PBK:s medlemsregister. Registrerade uppgifter används för 

avgifts- och medlemshantering internt inom PBK och externt till SBU. Medlem som vill 

ta del av vilka uppgifter som är registrerade för denne kan vända sig till styrelsen för 

delgivning.  

 

 

§ 3  Årsmöte 

 

3.1 Årsmöte avhålles årligen senast under april månad. 

 

3.2 Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast 3 veckor före mötet. 

 

3.3 Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet. 

 

3.4 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden: 

 

- fråga om mötets utlysande  



- fastställande av föredragningslista 

- val av ordförande och sekreterare för mötet 

- val av två justeringsmän tillika rösträknare 
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-     redovisning av verksamhetsberättelse 

- redovisning av resultat- och balansräkning                                                 

        -      revisionsberättelse 

       -     ansvarsfrihet 

- fastställande av avgifter 

- fastställande av ersättningar 

- motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor 

- tidpunkt för torrsättning 

- val av ordförande ( ordf. och sekreterare väljes växelvis för två år ) 

- val av sekreterare   

- val av övriga ordinarie styrelseledamöter för ett år ( vice ordförande, kassör och 

ledamot ) 

- val av två styrelsesuppleanter för ett år 

- val av två revisorer för ett år 

- val av revisorsuppleant för ett år 

       -    val av materielförvaltare för ett år 

- val av stugvärd för ett år 

- val av erforderligt antal slipförmän för ett år 

- val av ordningsman för ett år 

- val av miljöombud för ett år 

       -     val av valberedning om tre ledamöter varav en skall vara sammankallande 

 

3.5  Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner så påkallat, eller om 1/10 av    

       klubbens medlemmar gör framställan härom. 

       Kallelse till extra årsmöte utsändes skriftligen senast 3 veckor före mötet. 

       Kallelsen skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande. 

 

 

§ 4  Styrelse  

 

4.1  Styrelsen skall bestå av fem personer: Ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör samt   

       en ledamot. 

       Vidare väljes två styrelsesuppleanter. 

       Till styrelsen kan adjungeras medlem eller annan person som styrelsen beslutar om. 

       Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. 

 

4.2  Styrelsen utser klubbens kommittéer och representantskap.     

         

4.3  Alla instruktioner och regler för klubbens verksamhet utarbetas av styrelsen. 

 

 

§ 5  Medlemsavgifter    

 

       Medlemsavgifter skall fastställas av årsmötet och vara betalda inom av styrelsen fastställd   

       tid. 
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6.1  Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, var för sig. 

 

6.2 Klubbens räkenskapsår är kalenderår. 

 

 

§ 7  Stadgeändringar 

        

       Beslut om ändring av stadgar skall fattas på årsmöte och med enkel majoritet.     

       I kallelse till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. 

 

 

§ 8  Klubbens upplösning  

 

8.1  Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på årsmöte 

       I kallelse till mötet skall framgå att förslaget föreligger. 

 

8.2  För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två möten med minst en 

       månads mellanrum. 

 

8.3  Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall 

       förfara med klubbens tillgångar och handlingar. 

  

 

§ 9  Övrigt 

 

9.1  Klubbens anläggningar står under tillsyn av styrelsen som i hithörande frågor företrädes     

       av materielförvaltare, ordningsman, stugvärd och slipförmän. 

 

9.2  Medlem är skyldig att bistå i arbetet med sjösättning och torrsättning av den egna båten   

       antingen genom personlig närvaro eller genom att tillse att ersättare fullgör plikten.  

Slipförmännen äger rätt att flytta båt som är till hinder i arbetet eller som påverkar 

säkerheten på uppläggningsplatsen. 

 

9.3  Information till medlemmarna sker normalt via anslagstavla på klubbstugan och vid 

huvudinfarten till uppläggningsplatsen. Kallelse till möten, sjösättning och torrsättning 

sker dock via post.   

 

 

 

 

 

 

        

 

  


