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Saxemara Båtklubb (SBK) 

Stiftades 6/8 1972 

Är en ideell båtklubb uppbyggd enligt demokratiska principer med uppgift att 

tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt verka för ett 

allmännyttigt gott kamrat och sjömanskap inom Ronneby Kommun. 
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§1 Ändamål 

Att tillvarata medlemmarnas intresse i frågor som rör hamnen och dess uppläggningsplats. 

 

Att vara ideell och allmännyttig samt vara kontaktorgan med Ronneby Kommun i vad gäller 

skärgårdsfrågor. 

 

Att genom upplysning medverka till ökad sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. 

 

Att genom Klubbmästare och festkommitté verka för verka för medlemmarnas trevnad 

 

 

§2 Medlemskap 
Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat 

beslutsrätten till. 

 

Beviljat medlemskap berättigar till plats på kölista för bryggplats. 

 

Berättigar också till uppläggningsplats i mån av tillgång. 

 

Medlem erlägger belopp beslutat av årsmöte för underhåll av klubbstugan samt 

medlemsavgift till kassören utan dröjsmål. 

 

Styrelsen utser hedersmedlem, samt övrig medlem, som gjort förtjänstfulla insatser för 

Saxemara Båtklubb som skall vara befriad från avgift. 

Exempel: Ordförande, kassör, sekreterare samt hamnfogde (ar) 

 

Medlem som inte erlagt årsavgift (Medlemsavgift, bryggplats, uppläggningsplats e.t.c) till 

Saxemara Båtklubb senast 2 månader efter fastställt datum kan efter styrelsens prövning, 

anses ha utträtt ur Saxemara Båtklubb. 

 

Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar Saxemara Båtklubbs anseende kan 

uteslutas av styrelsen. 

 

Medlem skall följa de ordningsregler som gäller för Saxemara Båtklubb. 

Se ordningsregler §1-16, bilaga 1 till stadgar. 

 

Medlemskap i Saxemara Båtklubb berättigar automatiskt till medlemskap i Blekinge 

Båtförbund samt Svenska Båtunionen. 

 

Arbetsplikten omfattar 5 arbetstimmar per år för medlem med båtplats. Den medlem som ej 

har haft möjlighet att arbeta för Saxemara Båtklubb skall erlägga belopp beslutat av årsmötet. 

 

§3 Beslutande organ 

Saxemara Båtklubbs beslutande organ är: 

 

Medlemsmöten / Styrelsemöte  

Som medlemsmöte avses härvid Höstmöte, Extramöte samt Årsmöte. 
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Saxemara Båtklubbs styrelse samt övriga klubbfunktionärer framgår av protokoll, 

fört vid årsmöte samt ett konstituerande styrelsemöte. 

 

§4 Verksamhetsår 

Saxemara Båtklubbs räkenskapsår/verksamhetsår räknas från 1/4 – 31/3 nästkommande år. 

 

§5 Uppgifter till Båtförbund 
Av förbundsstyrelsen begärda uppgifter såsom styrelsens sammansättning, medlemsantal, 

båtantal samt senaste redovisning sändes innan årets utgång.  

 

§6 Avgifter 
Medlems-, inträdes- och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och skall vara betalda 

senast en månad efter avisering. 

 

Medlem som tilldelas båtplats skall till Saxemara Båtklubb erlägga engångsbelopp beslutat 

enligt årsmöte.  

 

§7 Årsmöte 

Årsmöte avhålls senast under april månad. 

 

Datum och plats meddelas på Saxemara Båtklubbs hemsida och på klubbstugans anslagstavla. 

 

Dagordning upprättas av styrelsen. 

 

Varje medlem en röst vid alla möten. 

 

Röstning genom fullmakt medges ej. 

 

§8 Extra möte 

Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/3 av Saxemara Båtklubbs 

medlemmar gör framställning härom. 

 

Förfaringssättet för kallelse i likhet med Medlemsmöte / Styrelsemöte 

 

 §9 Saxemara Båtklubbs styrelse 

Styrelsen åligger utöver vad eljest sägs i dessa stadgar: 

 

Att representera Saxemara Båtklubb. 

 

Att vara Saxemara Båtklubbs verkställande organ. 

 

Att förbereda inkomna ärenden och önskemål för de möten som skall avhållas. 

 

Att upprätta årsberättelse. 

 

Att förvalta Saxemara Båtklubbs medel samt bära ansvar för dess ekonomi. 

 

Saxemara Båtklubbs styrelse skall bestå av följande ledamöter: 

Ordförande, V Ordförande, Sekreterare, V Sekreterare, Kassör 

(Vice väljs av styrelsen) 
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Styrelsen skall innehålla ytterligare två till fyra (2-4) ordinarie ledamöter. Dessa poster får 

inte väljas så att dessa avgår samtidigt. 

 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsgrupp eller medlem som arbetsledare för arbetsgrupp. 

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

(min 5 personer) 

 

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor innan utsatt tid för 

möte. 

 

§10 Revision 

Saxemara Båtklubbs ekonomi granskas av två (2) revisorer, vilka väljes på två resp. ett år. 

 

Kassör kallar revisorerna till revision före årsmötet. 

 

Revisionsberättelsen lämnas till styrelsen före årsmötet. 

 

§11 Valberedning 

Valberedningen skall bestå av två (2) personer, valda för en tid av ett (1) år. 

 

En av ledamöterna väljes av årsmötet till sammankallande. 

 

Valberedningen skall lämna kandidatlista till styrelsen före årsmötet. 

 

§12 Beslut om val 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. 

 

Avgörande sker med öppen omröstning, utom i de fall då en sluten omröstning begäres. 

Vid lika gäller den mening som biträds ordförande. 

 

§13 Firmateckning 

Firmateckning sker av ordförande tillsammans med kassör alternativt med sekreterare. 

 

§14 Emblem och förtjänsttecken 

Styrelsen beslutar om emblem och förtjänsttecken enligt principer för Blekinge Båtförbund. 

 

§15 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av medlemsmöte samt ett årsmöte. 

 

För att beslut skall vara giltigt skall avisering av ändringar har skett i tid och på ett korrekt 

sätt. (avisering se stadgar §7 samt medlemsmöte se stadgar §3 och §8) 

 

§16 Saxemara Båtklubbs upplösning 

Beslut om Saxemara Båtklubbs upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med ¾ -dels 

majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten. 
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Ordningsregler för Saxemara Båtklubb och Hamn 
 

§1 

Styrelsen för Saxemara Båtklubb ordnar kölista för erhållandet av båtplats. Person som önskar 

ifrågakomma vid fördelning av båtplats, skall först ha erlagt de avgifter som föreskrives i 

stadgarna. Hamnchef, hamnfogde, styrelse har i samband med nya båtar det odelade ansvaret 

att rätt storlek på båtar placeras i Saxemara Båtklubbs hamn. Detta med hänsyn till 

upptagning och sjösättning vad avser båtens vikt samt bryggplatsens bredd. 

 

§2 

Varje båtägare ansvarar själv för sin båts förtöjning. Hamnchef, hamnfogde äger rätt att om så 

erfordras, gå ombord och se till att förtöjningarna är tillförlitliga. 

 

§3 

Bryggplats kan ej överlåtas eller utlånas till utomstående båtägare,  

utan hamnchef, hamnfogde eller styrelsens medgivande. 

 

§4 

Medlem är skyldig att utlägga boj efter hamnchef, hamnfogdes anvisningar. Och genom säkra 

förtöjningar och utläggande av fendertar undvika skadegörelse på andra båtar eller Saxemara 

Båtklubbs bryggor. Båt får ej förtöjas med enbart ankare. Förtöjningsmateriel skall vara av 

god kondition. Båt förtöjs alltid för storm. 

 

§5 

Båt förtöjd vid Saxemara Båtklubbs bryggor skall vara försäkrad. Minst ansvarsförsäkring. 

 

§6 

Uppsäger medlem sin brygg- eller uppläggningsplats är han/hon skyldig att samma dag 

avlägsna honom/henne tillhörig materiel. Underlåter han/hon detta inom ovannämnda tid 

omhändertages materielen av Saxemara Båtklubb. Medlem är skyldig att meddela förhinder 

till sjösättning för hamnfogde alt. styrelse. Uppsägning av båtplats sker genom besked från 

styrelsen om medlem ej nyttjat båtplats under ett kalenderår och då med en uppsägningstid på 

4 månader. Styrelsen kan besluta om undantag från uppsägning då särskilda skäl föreligger. 

 

§7 

Endast båtar tillhörande medlemmar i Saxemara Båtklubb 

får placeras i hamnen (bryggan) för förtöjning. 

Gäller ej tillfällig förtöjning som enskild medlem ansvarar för. 

 

§8 

Tiden för slipliggning är begränsad. Senast den 15/6 skall uppdragen båt vara bortförd från 

slipen. Vid bortforsling står ägaren för de kostnader som uppstår. 

 

Hamnchef, hamnfogde beslutar om och när båt får ligga kvar.(på grund av motorhaveri e.t.c.) 

Båtvagn, slipvagn skall placeras vid plats som hamnfogde anvisar. 
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§9 

Vattenskidåkning är absolut förbjudet inom Saxemara Båtklubbs område. 

 

§10 

Före sjösättning och sliptagning gäller: 

Att i samband med sjösättning skall boj utläggas. 

Att hamnchef, hamnfogde anvisar plats vid upptagning och sjösättning. 

Att uppläggningsplatsen skall vara städad samma dag efter sliptagning respektive sjösättning. 

 

§11 

Saxemara Båtklubb värnar starkt om miljön. Oljor och andra vätskor som används för motor 

samt båtvård får på inget villkor kastas i eller vid vattnet inom området  

för Saxemara Båtklubb. 

 

§12 

Vid arbete för Saxemara Båtklubb, skall arbetslag upprättas. Styrelsen utser arbetsledare som 

i sin tur kontaktar medlemmarna. Infinner sig icke medlem till arbete ska han flyttas till nästa 

skift eller dag där plats är ledig.  

I övrigt se Stadgar §2 Medlemskap om arbetsplikt. 

 

§13 

Grind, bom, kedja och dörr till klubbstugan samt lock till redskapslådan och elskåp skall alltid 

vara låsta då ingen verksamhet är igång. Nyckel förvaras inne i klubbstugan.  

 Nyckel kan fås av kassören mot avgift. 

 

 

§14 

Medlem eller dennes gäst är skyldig att inom hamnområdet iaktta största försiktighet med eld 

och lättantändliga föremål och vätskor. 

 

§15 

Medlem som skall sälja eller köpa ny båt tar kontakt med hamnchef, hamnfogde. 

I övrigt se §1 ordningsregler. 

 

§16 

Bryter någon medlem mot dessa föreskrifter skall detta omgående meddelas styrelsen, som 

beslutar om lämplig åtgärd.  

 


