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Klubbens ändamål är att för sina medlemmar tillhandahålla ett antal ankrings- och
uppläggningsplatser samt förvaringsplatser i sjöbod.
Båtbryggan är genom hyreskontrakt med Stockholms Stad Trafikkontoret
tillståndsenheten, upplåtelseenheten föreningens egendom. Klubben erlägger bryggoch sjöbodshyra i enlighet med belopp som Trafikkontoret debiterar.
Klubben sköts och förvaltas av en styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare
två ledamöter, klubbmästare och en styrelsesuppleant. Klubben tecknas av
ordföranden och kassören var för sig.
Klubbens årsmöte skall hållas minst 4 veckor före sjösättning och kallelse skall ske
skriftligt och/eller via e-post minst tio dagar i förväg.
På klubbens årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötet är utlyst i laga ordning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi.
5. Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående
års förvaltning.
6. Fastställande av arvoden för innevarande år.
7. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
8. Val av ordförande på två år. Val av kassör, sekreterare, och 2 ledamöter
växelvis på två år. Val av styrelsesuppleant, klubbmästare, vice klubbmästare,
två revisorer och en revisorssuppleant samt en valberedning bestående av två
ledamöter på ett år.
Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 30 Mars.
Som medlem kan endast accepteras den som har behov av ankringsplats. Tomma
platser får således ej förekomma.
Nycklar till bryggor och sjöbod tillhandahålls av klubben. Nycklarna förblir i klubbens
egendom och skall återlämnas vid utträde ur klubben. Förkommen nyckel skall
ersättas med fastställt belopp.
Vakanslista på ansökan om ankrings- och uppläggningsplatser skall upprättas av
styrelsen.
Vid utträde ur klubben skall kvarvarande båtar snarast bortforslas.
Upplösning av klubben kan endast ske genom beslut av två på varandra följande
möten, varav ett skall vara årsmöte. Eventuella tillgångar skall tillfalla föreningen.
Klubben skall väl vårda sjöboden samt båtbrygga och uppläggningsplatser.
Styrelsemöten skall hållas då så anses nödvändigt. Kallelse skall ske minst en vecka i
förväg.
Styrelsen skall till föreningen avlämna rapport för verksamhetsåret som är lika med
kalenderåret.
Klubbens ordningsföreskrifter skall ovillkorligen efterlevas av medlemmarna. Brott
mot dessa kan förorsaka uteslutning.

Dessa stadgar fastställdes den 14 april 1977 med ändring den 29 mars 1978, 31 mars 1981, 23 mars
1982, 12 april 2016 och 12 april 2017.
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