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Torshälla Motorbåtsklubb, stiftad år 1919 är en sammanslutning för 
båtintresserade medlemmar, främst inom Eskilstuna kommun. 

 

1 Ändamål 

Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål 

att lokalt främja båtsport och båtliv. 

Klubben verkar för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 

kamrat- & sjömanskap. 

 

2 Medlemskap 

2.1  Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken 

beslutar om antagning av ny medlem. 

Medlemskap kan fås av envar som ansluter sig till klubbens 

ändamål. 

 

2.2  Medlemskap kan förekomma som: Aktiv eller Passiv. 

2.3  Medlemskap innebär inte automatiskt rätt till slip- eller kajplats. 

2.4  Arbetsplikt åligger varje aktiv arbetsför medlem, men riktar sig i 

första hand till dem som utnyttjar klubbens slipområde och/eller 

klubbholme. 

Medlem som inte utför sin arbetsplikt skall erlägga det belopp 

(kvittning) som av styrelsen beslutats för gällande år. 

Styrelsen har rätt att år från år besluta om arbetspliktens 

omfattning och kvittningsbelopp. 

2.5  Avgifter skall vara klubben tillhanda senast angivet förfallodatum. 

Om avgift inte inkommit i tid skickas en påminnelse, varvid en 

påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.  

Utebliven betalning innebär inte att medlem automatiskt anses ha 

utträtt ur klubben, men styrelsen kan besluta om medlems 

uteslutning mot bakgrund av eftersatt betalning. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta på den medlems båt och 

tömma hyrd bod för medlem som inte fullgjort sina skyldigheter 

mot klubben. 

 

2.6  Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligt anmäla det till 

styrelsen. 



2.7  Försäljning eller inköp av båt med slip-/ eller kajplats skall 

omgående anmälas till styrelsen. 

 

3  Hedersmedlem 

Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller 

de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat 

klubben. 

Sådant medlemskap gäller på livstid. 

4 Medlems uteslutning 

Medlem som gör sig skyldig till ekonomisk oegentlighet, 

klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom 

klubben, på ett sådant sätt att klubbens anseende äventyras, som 

motverkar klubbens syfte, som skadar klubbens intressen eller 

inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens 

förslag och efter inhämtande av synpunkter från SBU och MBF, på 

ordinarie eller extra medlemsmöte, uteslutas. 

För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet. Till möte 

som skall avgöra, i föregående syfte angiven uteslutning, skall 

samtliga medlemmar kallas genom skriftlig personlig kallelse, 

varav skall framgå att uteslutningsärende skall behandlas. 

Till medlem som avses uteslutas skall, förutom i föregående stycke 

angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering till den 

föreslagna uteslutningen. 

Uteslutning av i denna punkt nämnt slag skall rapporteras till 

båtförbundet. 

 

5  Beslutande organ 

Båtklubbens beslutande organ är: 

o Årsmöte 

o Extra möte (medlemsmöte) 

o Styrelsemöte 

 



 

6  Verksamhetsår 

6.1  Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 

oktober – 30 september. 

 

6.2  Uppgifter till båtförbund.  

Båtklubben skall på av förbundet bestämd tid årligen insända 

begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, 

klubbens kontaktmän, medlemsantal och båtantal enligt 

årsredovisning. 

7  Avgifter 

Avgifter till båtklubben beslutas av årsmöte eller extra möte 

(medlemsmöte). 

 

8  Årsmöte 

8.1  Årsmöte hålls årligen under november månad. 

 

8.2  Kallelse jämte dagordning till årsmötet skall meddelas 

medlemmarna senast två veckor i förväg. 

8.3  Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

senast två (2) månader före årsmötet.  

9  Röstning 

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej. 

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs 

i dessa stadgar. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar 

sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller 

vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.  

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal, det 

förslag som vinner efter lottning. 

 



 

10  Extra möte 

10.1  Extra möte skall hållas när styrelsen så påkallar eller om 1/10 av 

båtklubbens medlemmar gör framställan om detta. 

10.2  Kallelse till extra medlemsmöte utsänds senast två veckor före 

dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra 

mötets utlysande. 

 

11  Styrelse 

11.1  Styrelsen skall, utöver vad som sägs i dessa stadgar 

o representera båtklubben. 

o vara båtklubbens verkställande organ. 

o förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet. 

o upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt föreslå 

inkomst- och utgiftsstatus. 

o förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi. 

o ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella 

uppgifter.  

o lämna begärda rapporter till regionalt båtförbund. 

11.2  Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av fem 

ordinarie ledamöter som väljs av årsmötet för en tid av två år, 

samt två suppleanter, vilka väljs för en tid av ett år. 

 

11.3  Styrelsen skall bestå av följande ledamöter: 

o Ordförande 

o Vice ordförande 

o Sekreterare 

o Vice sekreterare 

o Kassör 



vilka väljs på så sätt, att ordförande och sekreterare väljs vid 

årsmöte med jämt årtal och övriga väljs vid udda årtal. 

11.4  Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU), som består av 

högst tre ledamöter, som har till uppgift att förbereda de ärenden, 

som skall behandlas av styrelsen samt sköta klubbens löpande 

ärenden. 

11.5  Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande 

och samtliga styrelseledamöter har kallats.  

Av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet 

och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i 

mötesprotokollet. 

 

11.6  Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äger 

vid dessa möten närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. 

Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i 

vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, 

kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den 

avgångne. 

Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmöte valda funktionärer. 

12 Revision 

12.1  Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för 

en tid om två (2) år och väljs respektive avgår växelvis vartannat 

år. 

Årligen väljs revisorssuppleant för en tid av ett år. 

12.2  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens 

räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse 

och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 



 

13 Valberedning 

13.1  Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter, valda av 

årsmötet för en tid till nästa årsmöte. 

En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens 

sammankallande. Ledamot av styrelse eller revisor får inte ingå i 

valberedningen. 

13.2  Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet 

under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat 

förslag till val kan föreläggas. 

13.3  Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast 

två veckor före årsmötet. 

14  Firmateckning 

Båtklubbens firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig. 

15 Stadgeändring 

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 

majoritet på ett årsmöte. 

Dock skall i årsmöteskallelsen framgå att förslag till 

stadgeändring föreligger. 

16      Anslutning till riksorganisation 

16.1  Båtklubben skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom 

regionalt båtförbund. 

16.2  Beslut om in- och utträde skall fattas av båtklubbens årsmöte. 

17 Tvist 

 Tvistemål mellan en enskild medlem och styrelsen får icke, såvida 

det inte rör sig om förskingring eller stöld av klubbens 

tillhörigheter eller förfalskning av klubbens räkenskaper, dragas 

inför domstol, utan skall i första hand avgöras av klubbens 

styrelse. 

 Medlemmen äger rätt att på ett ordinarie årsmöte eller inkallat 

extra medlemsmöte under året, överklaga styrelsens beslut. En 

anmälan om detta skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) 

månad efter styrelsens beslut och ärendets offentliggörande. 

Ärendet skall då tas upp på dagordningen för beslut på 



nästkommande årsmöte eller vid extra medlemsmöte, om 

någondera part begärt detta.  

För att ändra styrelsens beslut krävs 2/3 majoritet på ett ordinarie 

årsmöte eller extra inkallat medlemsmöte. 

Styrelsens beslut gäller dock fram till dess att ett möte enligt 

föregående stycke prövat ärendet och ett slutgiltigt beslut tagits av 

ett sådant möte. 

 

18 Båtklubbens upplösning 

18.1  Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas 

med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på 

varandra följande årsmöten. 

 

18.2 I kallelsen till dessa skall anges att förslag om klubbens 

upplösning föreligger. 

18.3 I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar 

tillfalla ett ändamål som gagnar vad som anges i §1 

Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning 

sker. 



 

 

ORDNINGSREGLER FÖR SLIPOMRÅDET 

1 Slipområdet står under uppsikt av slipförmännen.. 

2 Slipförmännens direktiv måste ovillkorligen följas. 

3  Båt som upptages/sjösättes eller förvaras inom slipområdet skall 

vara ansvarsförsäkrad. 

All upptagning och sjösättning sker på egen risk.  

Medlem skall ha fullgjort sina skyldigheter. 

 

4  Vid nyttjande av slipen som uppläggningsplats under sommaren, 

debiteras sommarslipavgift. 

5  Det åligger varje båtägare att palla upp sin båt på ett betryggande 

sätt. Om slipförman eller styrelsen har anmärkningar på 

uppläggningen åligger det berörd medlem att åtgärda 

anmärkningarna. 

6  På varje stävbock skall finnas en skylt med ägarens namn och 

telefonnummer. 

7 Vid användande av öppen eld och heta arbeten skall 

eldsläckningsmaterial finnas på plats och en person vara avsatt 

för brandbevakning.  

8 All täckning måste, om den skall förvaras inom slipområdet efter 

sjösättning, placeras på en av slipförmän anvisad plats, alternativt 

läggas upp på medlemmens bockar eller vagn. 

9  Det åligger varje båtägare att städa upp på sin uppläggningsplats 

och deltaga i den allmänna städningen av slipområdet. 

10  Båt skall efter sjösättning snarast flyttas från slipområdet. 

11  Avgiftsbelagd kajplats på slipen får inte disponeras av annan 

båtägare än den som har avtal på platsen. Vid eventuell utlåning 

skall det ske i samverkan med styrelsen.  

12  Bilar bör parkeras innanför grinden vinkelrätt mot staketet eller 

uppsatt rep. 

13  Regler för fördelning av uppläggningsplatser på slipområdet sköts 

av styrelsen utsedd person.  



13.1  Medlemskap i klubben medför inte automatiskt rätt till 

uppläggnings-/eller kajplats på slipområdet. 

13.2  Önskemål om uppläggnings-/ kajplats eller bod på slipområdet 

placeras i turlistor. Turlistorna sköts av klubbens kassör. 

13.3  För turordning på listorna är av medlem anmält intressedatum 

gällande. 

13.4  Uppläggningsplatserna, kajplatserna och bodarna är personliga 

och kan inte överlåtas eller lånas ut utan styrelsens godkännande. 

13.5  Medlem som har uppläggningsplats på slipområdet och som säljer 

båten, måste informera styrelsen om ny båt ersätter den tidigare 

båten eller inte. Vid uppehåll i båtägandet kan platsen reserveras 

högst en vintersäsong. Slipförman avgör om platsen tillfälligt kan 

användas av tillfälligt sökande på turlistan. För båtägare som gör 

båtuppehåll längre tid än ett år, gäller punkterna 13.2 och 13.3. 

13.6  Styrelsen beslutar om tilldelning av plats på slipområdet samt 

förändringar av turordningen för att få en plats på slipen.  

Styrelsen utser en person som under året sköter klubbens 

slipplanering och uppläggningsplan. 

14  Underlåtenhet att följa, eller åtgärder vidtagna för att kringgå, 

regler för slipområdet kan medföra att styrelsen fråntager medlem 

dennes plats på slipområdet. 



 

ORDNINGSREGLER FÖR BODAR 

1. Bodarna innehas av Torshälla Motorbåtsklubb och uthyres 

endast till medlemmar med båt på slipområdet. För varje bod 

står en medlem skriven och denne ansvarar också för boden. 

Delad bod kan förekomma, vilket även medför delat ansar. 

2. Rätten till bod upphör och ska utrymmas inom en månad efter 

uppsagt avtal. 

3. Ingrepp i elektriska installationer får ej ske. Elektricitet får ej 

användas för uppvärmning av bodarna. 

4. Varje innehavare av bod måste rätta sig efter slipförmans 

anvisningar. Slipförman äger rätt att inspektera bodarna.  

 

5. Medlem som ej rättar sig efter ordningsreglerna och 

slipförmännens anvisningar kan fråntas rätten till bod efter 

prövning av styrelsen. 

6. Boden skall lämnas i skick som godkänns av slipförmän. 



 

ORDNINGSREGLER FÖR TALLSKÄR 

Du befinner Dig nu på St. Tallskär, Torshälla Motorbåtklubbs 

klubbholme. Alla är välkomna hit, såväl medlemmar som gäster. Dock 

måste vi be Dig att för allas trevnad följa dessa anvisningar. 

Sopor 

Får ej lämnas kvar på klubbholmen. 

 

Hundar 

Får ej släppas lösa utan ägarens tillsyn, rastning skall ske på avstånd 

från bryggor, klubbhus och sommarstugor. 

Toalett 

Är belägen mellan bryggorna och klubbhuset. 

Det är förbjudet att tömma toalettavfall i hamnen på Tallskär. 

 

Nödtelefon 

Finns belägen i anslutning till bryggorna och altan. 

Får användas för avgående nödsamtal till SOS alarm och ankommande 

telefonsamtal. 

 

Grillning, eldning 

Får endast ske i “riktiga” grillar, inte direkt på marken eller kajen. 

Tystnad 

För att inte störa de som vill sova, visa alltid hänsyn! 

 

Nedskräpning 

Tag reda på det ”skräp” du producerar inom klubbens områden. 

 

Bastun 
 
Bastuns tid för öppethållning bestäms av styrelsen och informeras via 

mötesprotokoll samt anslag uppsatt i bastun. 

 


