
 

  Kallelse 'll Årsmöte 

   

  Björkviks Båtklubb 

Onsdag den 1 februari kl. 19:00 i Ingarö IF:S klubblokal 

Anmälan (ll deltagande sker via BAS på samma sä6 som na6vaktsanmälan. Det går även bra 
a6 göra anmälan direkt (ll ordförande Hans Östman på telefon 0736571989.                                   
Ingen na6vaktsanmälan på årsmötet (ll sommarsäsong 2023, den görs via BAS.                                                                   

Förslag 'll dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare (llika rösträknare 

5. Fråga om mötet utlysts på rä6 sä6 

6. Fastställande av dagordning 

7. a) Styrelsens verksamhetsberä6else                                                                                                   
b) Styrelsens förvaltningsberä6else (balans- och resultaträkning) 

8. Revisionsberä6elsen 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den (d revisionen avser 

10. Fastställande av verksamhetsplan/budget för det kommande verksamhetsåret 

11. Fastställande av avgiXer 

12. Fastställande av arvode (ll styrelse, revisorer, suppleanter och övriga funk(onärer 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rä6 (d inkomna mo(oner från medlemmarna 

14. Val av 

a) Ordförande                                                                                                                                    
b) Styrelseledamöter                                                                                                                         



 

c) Styrelsesuppleanter                                                                                                                            
d) Revisorer                                                                                                                                              
e) Valberedning 

15. Övriga frågor 

16. Mötets avslutande 

Välkommen                                                                                                       
Styrelsen BBK 



 

Förslag nummer 1 

Bakgrund 
Björkviks Båtklubb har sedan 2016 använt SBU’s medlemsregister BAS för att föra medlemsregister, matrikel 
och information om båtar samt båtplatser. Eftersom personuppgiftsdelen är nationell och samma för alla SBU-
anslutna båtklubbar finns vissa restriktioner för hur de enskilda klubbarna kan hantera denna information. 
En av dessa restriktioner är att ett medlemsnummer bara kan tilldelas en individ en gång. Det betyder att en ny 
medlem inte kan överta en gammal medlems medlemsnummer eller att en befintlig medlem kan ärva ett 
medlemsnummer inom familjen. 

Därför föreslås en stadgeändring på dessa punkter. 

Stadgeändringsförslag 

§3 ändras i sin helhet till (ändringar i kursiv stil): 
Medlemskap beviljas av styrelsen efter inlämnad skriftlig ansökan där sökande förbinder sig att fullgöra de 
skyldigheter som stadgarna föreskriver. 

Medlemskap får överföras inom familj utan att ny inträdesavgift eller registreringsavgift behöver erläggas. 
Ansökan härom skall göras till styrelsen som äger bifalla eller avslå ansökan. Nytt medlemsnummer tilldelas. 

Medlemskap får dessutom, i samband med försäljning av medlems fastighet inom Björnö 1:4, överföras på den 
nye fastighetsägaren, förutsatt att denne uppfyller fordringarna för medlemskap. Det gamla medlemsnumret får 
därvid behållas, och Nytt medlemsnummer tilldelas men ny inträdesavgift eller registreringsavgift behöver ej 
erläggas. Ansökan om sådan överlåtelse av medlemskap skall göras till styrelsen senast 90 dagar efter 
tillträdesdagens datum. 

Önskar medlem överlåta medlemskap till annan person utan samband med försäljning av fastighet inom Björnö 
1:4, kan även detta ske utan erläggande av ny inträdesavgift. Den nytillträdande måste erlägga registreringsavgift 
och tilldelas nytt medlemsnummer men äger ej rätt att överta det gamla medlemsnumret eller bibehålla den förre 
medlemmens tilldelade båtplats. 

§12 första stycket ändras till (ändringar i kursiv stil): 
Fördelning av båtplatser sker av styrelsen. Medlem som föregående år tilldelats båtplats garanteras plats för båt 
av samma storlek även nästföljande år, förutsatt att anmälan och avgifter inkommit i tid. Lediga båtplatser 
fördelas i första hand genom en matchning av lediga platser med båtar av lämplig storlek. För lediga båtplatser 
inom samma storleksklass prioriteras tilldelningen efter medlemsnummer sker tilldelningen i tur och ordning 
som önskemål anmälts till hamnkapten. 

Konsekvenser av stadgeändringen 
• Vid all överlåtelse av medlemskap, inom familj, vid fastighetsförsäljning eller vid försäljning av 

medlemskap, noteras det medlemsnummer som överlåtits på den nya medlemmen. På så sätt går det 
fortfarande för medlemmar och styrelse att se i medlemsregistret exempelvis när ett medlemskap 
överförts inom familj eller med en fastighet. 

• Vid tilldelning av båtplatser har det i praktiken inte på många år tilldelats båtplatser i 
medlemsnummerordning utan tilldelning av båtplatser har uteslutande skett i den ordning som 
önskemål om båtplats meddelats hamnkapten. Ändringen i §12 kommer därför knappt ha någon 
påverkan på verksamheten alls. 

• Tilldelningen av nya medlemsnummer till nya medlemmar i medlemsregistret BAS kommer kunna ske 
helt enligt SBU’s instruktioner och krav. 

Beslut 
Styrelsen låter stämman rösta om att anta stadgeändringsförslaget. 

Stadgeändringsförslag inför 2023 - BBK



 

Förslag nummer 2 

Stadgeändringsförslag 

§5 Betalning årsavgift  
Nuvarande skrivning: Årsavgiften, båtplatsavgiften och arbetsavgift skall betalas enligt styrelsens instruktioner 
senast 28 februari.  

Ändras till: Årsavgiften, båtplatsavgiften och arbetsavgift skall betalas enligt styrelsens instruktioner senast 31 
mars.  

Beslut 
Styrelsen låter stämman rösta om att anta stadgeändringsförslaget. 

Stadgeändringsförslag inför 2023 - BBK



 

Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår att ytterligare en avgiftsklass finns med på nästa verksamhetsplan för Björkviks Båtklubb 
2023. 
Avgift för jolleplats för den som har fast båtplats blir halv båtplatsavgift för avgiftsklass 1  

Beslut 
Styrelsen låter stämman besluta. 

Komplettering verksamhetsplan: avgift för jolle - BBK
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	BBK förslag till stadgeändringar 2023
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