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§ 1 Ändamål
Bergshamra Båtklubb är en ideell och allmännyttig förening vars ändamål är att främja frilufts
och fritidsbåtsliv genom att
- verka för ett gott sjömanskap, stor navigations-kompetens och ett högt sjösäkerhetsoch miljömedvetande.
- tillhandahålla brygg- och varvsplatser för fritidsbåtar i södra Roslagen.
- förvalta den egna hamn- och varvsanläggningen på Utanbro 1:50 i Norrtäljekommun.
- förvalta klubbholmen på Stor-Andö.
§ 2 Namn och säte
Föreningens namn är Bergshamra Båtklubb (BBK), med säte i Bergshamra, Norrtälje kommun.
§ 3 Medlemskap
BBK har tre former av medlemskap:
Enskilt medlemskap
Familjemedlemskap
Medlemmar i samma familj, med samma bostadsadress, som är registrerade i klubbens
medlemsregister.
Hedersmedlem
Medlem som gjort sig synnerligen förtjänt härav kan av årsmötet utnämnas till
hedersmedlem. Frågan skall anges i kallelsen i årsmötet.
Inträde i BBK
Ansökan om medlemskap görs på hemsidan genom att anmäla sig till kön.
Vid inträdet skall sökande lämna uppgifter om båt, sig själv och övriga familjemedlemmar. När
inträdes- och årsavgift har erlagts kan brygg- och varvsplats erhållas.
Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar och hamnstadga, samt i stadgeenlig ordning
fattade beslut.
Medlemskapet i klubben får övertas av medlemmens barn eller barnbarn.
Utträde ur BBK
Medlemskapet i BBK skall sägas upp före den sista december.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid anses själv ha utträtt ur klubben.
På begäran kan styrelsen medge uppskov med betalning av avgifterna.
Vid utträde ur BBK skall nycklar och annan materiel som tillhör klubben återlämnas och
personliga tillhörigheter tas bort från hamnplan.
Uteslutning ur BBK
Klubben äger rätt att utesluta medlem som inte rättar sig efter klubbens stadgar och hamnstadga
eller som genom klandervärt beteende inte befinns lämplig att tillhöra klubben.
För uteslutning av medlem fordras att
- styrelsen muntligt och skriftligt har konfronterat
medlemmen dennes klandervärda beteende.
- ärendet anges i kallelsen till årsmötet.
- att årsmötet beslutar med 2/3 röstmajoritet

§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår utgörs av perioden första oktober – sista september

§ 5 Beslutande organ är
Årsmötet
Vårmötet
Extra klubbmöte
Styrelsen
§ 6 Omröstning
Beslut fattas med acklamation eller genom öppen/sluten votering när någon så begär.
Vid votering äger familjemedlemskap endast en röst.
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
Vid överlåtelse av rösträtt till annan medlem fordras bevittnad fullmakt, som skall lämnas till
sekreteraren före sammanträdet.
§ 7 Avgifter
Klubbens avgifter fastställs av årsmötet.
Faktura för verksamhetsårets avgifter skall utsändas under november månad och avgiften vara
klubben tillhanda senast den sista december.
§ 8 Årsmöte
Årsmöte skall hållas under november månad.
Senast fyra veckor före årsmötet skall kallelse med angivande av tid och plats anslås i
klubbstugan och utsändas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande för mötet
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om mötet kallats i stadgeenlig ordning
Upprop
Kontroll av fullmakter
Dagordningens godkännande
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Propositioner:
Verksamhets- och investeringsplan
Fastställande av avgifter
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
§ 9 Vårmöte
Vårmöte skall hållas i klubbstugan under maj månad.
Datum för vårmötet anslås i klubbstugan och utsändes tillsammans med dagordning och
eventuella handlingar senast två veckor före mötet.

§ 10 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte kan äga rum mellan 15 september - 31 maj och hålls när styrelsen finner det
påkallat, om klubbens revisorer eller om minst 20 av medlemmarna hos styrelsen skriftligen
begär att extra föreningsmöte skall hållas för behandling av ett specifikt ärende. Styrelsen skall
inom fem veckor efter begäran inkommit och senast två veckor före mötet kalla till extra
föreningsmöte. I kallelsen skall anges tid, plats och vilket ärende som skall behandlas.
Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden behandlas som föranlett mötet.

§ 11 Styrelsen
Styrelsen är BBKs verkställande organ och består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter
som väljs på två år.
Jämna år väljs: ordförande, hamnkapten, två ledamöter och en suppleant.
Udda år väljs: sekreterare, kassör, en ledamot och en suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra funktionärer.
Styrelsen är beslutsmässig när alla medlemmarna är kallade och minst hälften är närvarande.
§ 12 Firmateckning
Klubbens firma tecknas två i förening av ordförande, sekreterare, kassör.
Kassören ensam äger utkvittera medel på klubbens bankkonto.
§ 13 Revisorer
Revisor/er samt en suppleant väljs på årsmötet för ett eller två år. Kandidat till posten som
revisor skall besitta erforderlig kompetens.
§ 14 Valberedning
En valberedning väljs vid årsmötet för ett år, vars uppgift är att förbereda alla val.
§ 15 Klubbens standert
Klubbens standert utgörs av vit vimpel med blå kant och ovalt blått fält med initialerna BBK i
gul färg samt längre ut mot vimpelns spets ett ankare i blå färg (se omslaget).
Klubbens standert får endast föras av medlem i klubben.
§ 16 Registerhållning
Samtliga medlemmar och båtar inom BBK skall vara uppförda i klubbens register i Svenska
Båtunionens Bas-register
§ 17 Hamnen
Förhållandena vid klubbens hamnanläggning finns utfärdade i Hamnstadga för Bergshamra
Båtklubb.
§ 18 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske om beslut fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra
följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. I kallelsen till mötet skall anges att förslag till
stadgeändring föreligger.
§ 19 Klubbens upplösning
För beslut om upplösning av klubben fordras 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten.
I kallelsen till mötet skall anges att frågan om klubbens upplösning skall behandlas.
Vid sitt sista sammanträde skall klubben fastställa hur styrelsen skall förfara med klubbens
tillgångar och handlingar.

Hamnstadga
för
Bergshamra Båtklubbs

§ 1 Allmänt
Denna stadga gäller för medlem eller annan person som förtöjer, framför båt eller uppehåller sig
inom Bergshamra Båtklubbs hamnområde.
Det åligger varje medlem och gäst att noggrant vårda och akta klubbens bryggor,
hamnanordningar, hamnplan och klubbstuga.
Har någon skadat någon hamnanordning, brygga, båt eller klubbstuga skall det inträffade
omedelbart anmälas till hamnkaptenen eller klubbens ordförande och eget försäkringsbolag.
Det åligger medlem att hålla grindar till hamnområdet och bryggan stängda och noggrant låsta,
samt väl bevara erhållen nyckel.

§ 2 Arbetspikt
Det åligger medlem att fullgöra en arbetsdag under året. Arbetsdagen kan bytas eller fullgöras av
familjemedlem. Båtägare som uteblir från arbetsdag debiteras fastställd frånvaroavgift.
Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen bevilja medlem befrielse från arbetsplikt.

§ 3 Sopor och avfall.
Hamnen tar i enlighet med BBKs avfallshanteringsplan endast emot toalettavfall. Pump för
tömning av septiktank finns på servicebryggan och toalett finns i klubbstugan.
Klubbmedlem svarar själv för borttransport av eget avfall från sin båt.

§ 4 Klubbstugan
Varje medlem som utnyttjar klubbstugan skall se till att den lämnas i fullgott skick. Sopor får inte
lämnas kvar i stugan. Klubbstugan hyrs i princip inte ut.

§ 5 El och vatten
El-skåpen på hamnplan och brygga skall hållas låsta.
Fördelardosa får inte lämnas på hamnplan eller bryggan.
Båttvätt med färskvatten bör undvikas under sommaren.

§ 6 Servicebryggan
Servicebryggan får endast användas för tillfällig förtöjning. Gästande båt kan, efter förfrågan hos
hamnkapten, under några dygn på egen risk förtöja vid bryggans östra sida.

§ 7 Slip och mastkran
Slip och mastkran får fritt användas av klubbmedlem.
Andra får använda slip och mastkran mot fastställd avgift.

§ 8 Båtplats
Medlem som byter till en större eller mindre båt skall senast den första
april anmäla detta till hamnkapten. Någon annan båtplats kan inte garanteras.
Det är inte tillåtet att hyra ut bryggplats i andra hand.
Endast hamnkapten äger rätt att flytta Y-bom.

§ 9 Förtöjning av båt
Endast klubbmedlem får permanent förtöja vid bryggan.
Innan förtöjning får ske skall alla avgifter till klubben vara inbetalda.
Varje båtägare som förtöjer eller utnyttjar hamnanläggningen måste ha tecknat minst
ansvarsförsäkring. Namnskylt med båtägarens namn och adress skall finnas anbringad i båten.
Eldfarlig vätska får endast förvaras ombord i härtill avsedda godkända kärl.
Det åligger medlem att hålla sin båt i sjövärdigt skick.
Båt förtöjd vid bryggan skall hållas länsad och betryggande förtöjd i därför avsedda ringar och ha
avlastningsfjädrar i y-bom och/eller i bryggan
Förtöjningslinor och fjädrar skall vara i fullgott skick, dimensionerade efter båtens storlek och
med hänsyn tagen till de påfrestningar som kan uppkomma. Om tveksamhet råder vad gäller
förtöjningsanordningars dimension och skick gäller vad hamnkaptenen och styrelsen bestämmer.
Det åligger båtägaren att ha båten under erforderlig tillsyn.
I händelse av katastrofsituation, hårt väder eller dylikt, åligger det båtägaren att omedelbart
vidtaga nödvändiga åtgärder för att om möjligt förhindra skadegörelse på båtar och bryggor.
Båt får inte ligga kvar vid bryggan under vintern.

§ 10 Jolle
Jollen skall vara försedd med ägarens namn och adress och förvaras noggrant förtöjd inom egen
bryggplats, i jollehamnen eller på anvisad plats på hamnplan.

§ 11 Vinteruppläggning av båt
Medlem som vill lägga upp sin båt på hamnplan under vintern skall informera hamnkaptenen
senast den första september. Båten skall ställas på av hamnkapten anvisad plats.
Segelbåt skall vara försedd med för båten dimensionerad vagga i gott skick.
Motorbåt skall vara ändamålsenligt och väl dimensionerat uppallad och stöttad.
Hamnkapten och styrelsen kan underkänna befintlig vagga och kräva att den byts ut.
Båt får ställas upp tidigast 15 september och skall vara borttagen från hamnplanen och platsen
städad senast den 15 juni.
Ställnings- och täckningsmateriel skall märkas och sommarförvaras efter hamnkaptens
anvisningar.
Om båt måste ligga kvar mellan 15 juni och 15 september fordras styrelsens tillstånd.

§ 12 Fartbegränsning
Fartbegränsning 4 knop gäller för båt inom 200 meter från bryggnocken räknat, samt för bil på
hamnplan.

§ 13 Påföljd
Det åligger varje båtägare att rätta sig efter dessa stadgar samt att i varje särskilt fall följa
hamnkaptens och styrelsens anvisningar.
Båtägare som inte följer av klubben tagna stadgar och visar uppenbar vårdslöshet kan uteslutas
enligt BBKs stadgar § 4.

§ 14 Information om evenemang
För att undvika onödig irritation och kollisionsrisk skall information om evenemang som
ockuperar klubbstugan, hamnplanen, servicebryggan samt bryggan eller altanen på klubbholmen
anslås på anslagstavlan vid utgången till brygga senast två veckor i förväg.
Evenemang som ordnas av enskild/a medlem/mar skall anmälas till styrelsen i god tid före
evenemanget.

