
 

STADGAR FÖR ESKILSTUNA MOTORBÅTSKLUBB EMBK 

Antagna vid årsmötet 1926 

Reviderade 1957, 1971, 1981, 1989, 1993, 1994, 1997, 2001 och 2019 

§1 

Klubbens ändamål är att verka som en ideell allmännyttig förening och 

sammanslutning av personer med intresse för motorbåtsport samt att verka som 

förening för personer med intresse för båt och sjöliv. Klubben skall också främja 

båtsport och ungdoms- och tävlingsverksamhet, samt miljö- och säkerhetsarbete. 

§2 

Mom 1 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem (5) 

ledamöter. Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vice 

sekreterare. Samtliga ledamöter väljes av årsmötet för en tid av två (2) år, 

dock så att det ena året avgår två (2) ledamöter och nästkommande år tre 

(3). Ordförande och kassör väljes direkt av årsmötet, medan övriga 

befattningshavare väljes inom styrelsen.  

Mom 2 Samtidigt med val till styrelsen väljes av årsmötet för en tid på två (2) år två 

(2) styrelsesuppleanter samt två (2) revisorer samt en (1) 

revisorssuppleant. 

Mom 3 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Dock 

fordras att alla ledamöter är kallade. Ledamöterna är solidariskt ansvarig 

för fattade beslut, såvida reservation ej angivits.  

Mom 4 Endast styrelsens ledamöter eller av styrelsen, alternativt årsmötet utsedd 

medlem äger rätt att representera klubben utåt.  

Mom 5 Kassören förvaltar klubbens tillgångar samt är personligt ansvarig för kassan. 

Klubbens konstanta medel insätts genom kassören i bank. Kassören skall 

av klubben garantiförsäkras. 

§3 

Mom 1 Till medlem i klubben antages person, som har intresse av att verka för 

klubbens ideella och allmännyttiga syften. Sökande inlämnar skriftlig 

intresseanmälan till styrelse, som behandlar den vid första styrelsemöte 

efter erhållen anmälan. Intresseanmälan görs på förtryckt formulär som 

kan erhållas från styrelsefunktionärerna. Sökande är ej att betrakta som 

medlem förrän fastställd inträdes- och medlemsavgift erlagts.  



 

Mom 2 Medlem som genom sitt uppträdande skadar klubbens anseende eller bryter 

mot dess stadgar och ordningsföreskrifter, kan uteslutas av styrelsen. 

Frågan om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen ifråga beretts 

möjlighet att inom 14 dagar till styrelsen avge yttrande i ärendet. För att 

uteslutning skall äga giltighet fordras att styrelsens beslut sanktioneras av 

påföljande allmänt möte.  

§4 

Klubbens fortlöpande verksamhet handhas av styrelsen och till styrelsen knutna 

kommittéer. Dessa kommittéer arbetar efter styrelsen givna riktlinjer och beslut på 

allmänna möten. Val av person till kommittéer sker på allmänt möte.  

§5 

Mom 1 Klubbens verksamhet omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med 

nästföljande årsmöte. Räkenskapsåret är per den 1/1 – 31/12. 

Mom 2 Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt att 

till styrelsen lämna revisionsberättelse i tid före årsmötet.  

§6 

Mom 1 Årsmötet avhålles under februari eller mars månad. Vårmötet under april 

månad och höstmötet under september månad. Dessutom kan kallas till 

extra möte om styrelsen så anser påkallat. Kallelse till allmänna möten 

sker via mail, hemsidan och anslag. Kallelse till årsmöte skall ske minst 

30 dagar i förväg och kallelse till vår- och höstmöte skall göras i skälig 

tid, dock minst 7 dagar innan.  

Mom 2 Omröstning skall ske med acklamation. Dock skall val ske genom 

handuppräckning eller slutna sedlar då närvarande medlem så önskar. 

Frågor avgöres i vanlig ordning med enkel majoritet. Om vid omröstning 

till beslut rösternas antal blir lika, gäller den mening, som ordförande för 

mötet biträder.  

Mom 3 Alla medlemmar besitter rösträtt och är valbara. 

Mom 4 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före allmänt möte.  

 

 

 



 

§7 

Uppbörd av års- och slipavgifter sker över bank- eller postgiro. Inbetalningsavi eller 

faktura tillställes medlemmarna och det åligger varje medlem att senast två (2) veckor 

före ordinarie sjösättning inbetala samtliga avgifter. Sker inbetalning på annat sätt är 

det viktigt att det framgår till alla delar vari betalningen består. Medlem som trots 

skriftlig uppmaning inte betalar sina avgifter till klubben kan av styrelsen uteslutas 

med omedelbar verkan. Medlem som trots skriftlig uppmaning inte betalar sina 

avgifter till klubben förlorar rätten till sjösättning av båten. Båten får ej flyttas från 

området förrän skulden till fullo är betald. Om medlem trots skriftlig uppmaning ej 

betalt sina avgifter äger styrelsen rätt att på båtägarens ansvar och bekostnad flytta 

båten och/eller båtägaren tillhörig utrustning till annan plats på området.  

§8 

Ordinarie sjösättning omfattar veckorna 18 till 23 och ordinarie torrsättning omfattar 

veckorna 38 till 42. Styrelsen kan besluta om andra tider om väderleken påkallar det.  

§9 

Mom 1 Ny medlem som önskar torrsätta sin båt på slipen, eller medlem som ej haft sin 

båt torrsatt på slipen, skall ifylla och till styrelsen inlämna slipanmälan 

enligt fastställt formulär. OBS! Före torssättning på slipen måste ny 

medlems båt eller medlemsbåt som ej varit torrsatt på slipen alltid 

besiktigas av slipkommittén. Det är alltid slipkommittén och styrelsen 

som i förekommande fall bedömer om medlemmens båt, båtvagn eller 

båtbockar är i sådant skicka att plats kan beredas på slipen. Styrelsen 

beslutar och avgör i samråd med slipkommittén båtens plats på 

slipområdet. Om så erfordras äger styrelse och slipkommitté rätt att 

anvisa, under pågående hyresavtal, båtägaren ny plats på slipområdet. Tid 

för torrsättning respektive sjösättning avtalas med medlem i 

slipkommittén. Båtägare är alltid skyldig att lämna erforderlig hjälp i det 

sliplag vari han själv ingår. Anvisningar från medlem av slipkommittén 

skall alltid följas.  

Mom 2 Medlem som önskar torrsätta sin båt på slipområdet måste minst ha tecknat en 

ansvarighetsförsäkring för den egna båten. 

Mom 3 De av Eskilstuna Motorbåtsklubb EMBK och Segelsällskapet Svearna SSSV 

gemensamt utarbetade ordningsföreskrifterna för slipområdet skall alltid 

följas.  

Mom 4 Den av klubben iordningställda verkstaden får användas av 

klubbmedlemmarna utan ersättning.  



 

Mom 5 Samtliga klubbens inventarier på slipen såsom lastmaskin, båtvagn, 

kompressor, högtryckstvätt, domkrafter, verkstadsutrustningar etc får ej 

föras utanför slipområdet annat än i särskilda fall där styrelsen så 

medgiver.  

§10 

Uppstår tvist rörande klubbens angelägenheter, mellan medlem och styrelse eller 

mellan medlemmar, skall tvisten avgöras vid allmänt möte. Tvisten får icke, såvida det 

ej rör sig om brott mot civilrätt, dragas inför domstol.  

§11 

I de fall klubben anordnar tävlingar hänvisas till det förbund vari EMBK ingår med 

dessa utgivna tävlingsregler och anvisningar. 

§12 

Stadgeändring görs efter beslut på årsmötet. 

§13 

Mom 1 Vid beslut om klubbens upplösning fordras två tredjedels (2/3) röstmajoritet 

under två (2) på varandra följande möten för att beslut skall äga giltighet. 

Mom 2 Tas beslut om klubbens upplösning överlämnas klubbens tillgångar till 

välgörande ändamål.  

 

 

 

 

 


