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 STADGAR för NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP   

Antagna 1977. Reviderade 1991, 2000, 2009, 2014, 2016, 2018, 2019.  

  

§ 1 NAMN   

  NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP - NBS - bildades den 1 november 1959 genom samgående mellan 
Näsbyvikens Båtklubb, bildad 1935, och Näsby Allmänna Båtklubb, bildad 1945.   

  

§ 2  STYRELSENS SÄTE   

Styrelsen har sitt säte i Täby kommun.   

  

§ 3  ÄNDAMÅL   

NBS är en allmännyttig ideell förening vars ändamål och syfte är att lokalt främja båtlivet.   

NBS ska verka för god sjösäkerhet, god miljö, ett gott kamrat- och sjömanskap samt verka för 

medlemmarnas intresse av förtöjnings- och uppläggningsplatser.   

  

§ 4  EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN   

1 NBS emblem är klubbstandert och igenkänningsmärke (dekal).   

2 NBS emblem skall föras då medlems båt befinner sig i av klubben disponerade hamnar  

3 NBS förtjänsttecken är i silver och guld.   

  

§ 5  MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE   

1 Medlemskap kan erhållas av fysisk person, såvida inte arten eller omfattningen av NBS 

verksamhet, syfte eller särskilda skäl hindrar detta.   

2 Inträdesansökan skall ske skriftligen, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens 

stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Styrelsen beslutar om 
inträde.   

3 Medlem är antingen senior, familjemedlem, ung vuxen, junior, ständig medlem eller 

hedersmedlem. Inga ständiga medlemmar utses efter 2019-03-18.   

4 Medlem är junior t.o.m. det kalenderår under vilket denne fyller 18 år. Ung vuxen ä 
medlem fr.o.m. det kalenderår då hen fyller 19 t.o.m. det kalenderår hen fyller 25.  

5 Familjemedlem är en (1) senior person som är make/maka/partner till senior.  

6 Hedersmedlemskap kan av styrelsen tilldelas person, som en följd av år i hög grad främjat 

NBS intressen eller på annat sätt gjort sig förtjänt av detsamma.   

7 Medlem som vill utträda ur NBS skall anmäla detta skriftligen till kansliet.   

8 Medlem som inte inom föreskriven tid betalat fastställda avgifter skall, om inte giltigt skäl 

anförts, anses ha begärt utträde ur NBS. Har medlem inte inom tre veckor efter styrelsens 

meddelande härom betalt avgiften, fastställes utträdet.  
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§ 6 BÅTPLATS   

1 Båtplats vid brygga och på land tilldelas efter prövning av styrelsen i den ordning ansökan 

inkommit och plats för båten kan erbjudas samt efter att skriftligt båtplatsavtal slutits med 

avtalade avgifter.   

2 Båt skall vara ansvarsförsäkrad.   

3 Medlem får ej upplåta eller överlåta tilldelad båtplats till annan person.   

4 Register skall föras över båtar som har båtplats i NBS hamn och innehålla för verksamheten 

behövliga uppgifter.   

5 Båtplatsinnehavare, som inte inom föreskriven tid erlagt debiterade avgifter skall, om inte 

giltigt skäl anförts, anses ha sagt upp sin båtplats. Har innehavaren inte inom tre veckor 

efter NBS skriftliga påminnelse härom erlagt debiterade avgifter fastställes uppsägningen.   

  

§ 7  MEDLEMS RÄTTIGHETER   

 Medlem har rätt   

1 att få information om NBS angelägenheter samt delta i NBS verksamhet för medlemmarnas 

nytta och trevnad.   

2 att själv och tillsammans med sina gäster använda NBS gemensamhetsanläggningar i 
enlighet med gällande föreskrifter.   

3 att ansöka om plats för högst två egna båtar.   

4 att ha tillgång till tjänster erbjudna av förbund, till vilka NBS är anslutet.   

5 att representera NBS vid deltagande i öppen tävling.   

  

§ 8 MEDLEMS SKYLDIGHETER   

 Medlem är skyldig   

1 att rätta sig efter NBS stadgar, hamnordning och andra föreskrifter samt anvisningar av 

styrelseledamot eller funktionär.   

2 att snarast till NBS anmäla ändrade kontaktuppgifter, försäljning, byte eller förlust av i NBS 

registrerad båt samt att avlägsna NBS standert och övriga emblem vid försäljning eller byte 

av båt.   

3 att visa gott sjömanskap samt efter förmåga biträda var och en som är nödställd.  

   

§ 9  AVGIFTER   

1 NBS avgifter fastställs av höstmöte.   

2 Avgift för tillfälligt tillhandahållen tjänst bestäms av styrelsen.   

3 Vid inträde i klubben erlägges gällande inträdes- och medlemsavgift. Inträdesavgift 

återbetalas ej.   

4 Medlemsavgift betalas av alla medlemmar utom ständiga medlemmar och 

hedersmedlemmar. Medlemsavgift återbetalas ej.   

5 Avgifterna för nyttjande av Näsbyvikens båthamn får inte sättas högre än som fordras för 

att täcka NBS kostnader för erforderliga hyror, investeringar, drift, underhåll och 

administration.   

6 Avgifter skall betalas inom angiven tid. Vid försening skall förseningsavgift betalas.   
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§ 10  KALLELSE TILL MÖTEN   

1 Kallelse till ordinarie års- och höstmöte samt extra medlemsmöte får utsändas tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före mötet med post eller e-post.   

2 Kallelse till möte skall innehålla uppgift om tid och plats för mötet och föredragningslista. 
Övriga handlingar, som inte utsänds tillsammans med kallelsen, skall finnas anslagna på 

NBS officiella anslagstavla, kunna hämtas på kansliet och finnas tillgängliga på NBS 

hemsida.   

  

§ 11  VERKSAMHETSÅR OCH REDOVISNING   

1 NBS verksamhetsår omfattar kalenderår. Styrelse och övriga befattningshavare i NBS 
svarar för verksamheten från årsmöte till årsmöte.   

2 NBS bokföring skall fullgöras enligt god redovisningssed varvid hänsyn skall tagas till 

verksamhetens omfattning och inriktning.   

3 Till reservfond skall avsättas minst fem procent - sedan balanserad förlust täckts - av årets 
överskott tills reservfonden uppgår till minst fyrtio procent av det bokförda värdet på NBS 

tillgångar. Reservfonden får endast användas för täckande av sådan förlust enligt 
fastställd balansräkning, som inte kan täckas av fritt eget kapital.   

4 Till ny räkning överförs enligt årsmötets beslut vad därefter återstår av årets resultat. 

Utdelning av NBS medel får inte ske.   

  

§ 12  FÖRENINGSORGAN M.M.   

NBS skall ha följande organisation:   

1 Årsmöte, höstmöte och extra medlemsmöte, vilka skall hållas i Täby kommun.   

2 Styrelse   

3 Revisorer   

4 Förtroenderåd   

5 Valberedning  

 

§ 13  ÅRSMÖTE   

1 Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.   

2 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:   

1 Mötets öppnande.   

2 Val av mötesordförande.   

3 Fastställande av röstlängd.   

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera  
mötesprotokollet.   

5 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.   

6 Fastställande av föredragningslista.   

7 Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse.   

8 Revisorernas berättelse.   
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9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning.   

10 Ansvarsfrihet för styrelsen.   

11 Resultatdisposition.   

12 Propositioner, angivna i kallelsen.   

13 Motioner, angivna i kallelsen.   

14 Val av styrelse.   

15 Val av revisorer med suppleanter.   

16 Val av förtroenderåd med suppleant.   

17 Val av ledamöter i valberedning med suppleant.   

18 Val av skyddsombud.   

19 Förtroenderådets berättelse.   

20 Övriga ärenden.   

21 Mötets avslutande.  

 

§ 14  HÖSTMÖTE   

1 Höstmöte avhålles senast under november månad.   

2 Vid höstmöte skall följande ärenden förekomma:   

1 Mötets öppnande.   

2 Val av mötesordförande.   

3 Fastställande av röstlängd.   

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 

mötesprotokollet.   

5 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.   

6 Fastställande av föredragningslista.   

7 Rapport angående nya och avgångna medlemmar samt andra ändringar av 

medlemskap sedan räkenskapsårets början.   

8 Delårsrapport angående NBS ekonomi. Fastställande av avgifter, arvoden och budget 

för kommande räkenskapsår.   

9 Propositioner, angivna i kallelsen.   

10 Motioner, angivna i kallelsen.   

11 Verksamhetsrapporter  12 Övriga ärenden.   

13 Mötets avslutande.   

  

§ 15  EXTRA MEDLEMSMÖTE   

1 Extra medlemsmöte avhålles när styrelsen finner detta påkallat.   

2 Om NBS revisorer eller minst fem procent av samtliga röstberättigade medlemmar begär 
avhållande av extra medlemsmöte för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 

dagar kalla till extra möte.   

3 Vid extra medlemsmöte får förutom i § 13, andra stycket 1 - 6 och 21 angivna ärenden, 
endast ärenden som föranlett det extra medlemsmötet avgöras.   
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§ 16  RÖSTRÄTT   

1 Medlems rätt att besluta i NBS angelägenheter utövas vid års- och höstmöte samt vid 
extra medlemsmöte, varvid varje medlem äger en röst. Familjemedlem har en röst, dvs 

inte varje individ.  

2 Medlem som är förhindrad att närvara kan rösta genom skriftligt befullmäktigad 
närvarande medlem som ombud. Ombud får endast företräda en (1) medlem.  

3 Röstning i samband med likvidation och upplösning stadgas om i § 29.  

  

§ 17  JÄV   

  Medlem har inte rösträtt i fråga mellan sig själv och NBS, inte heller styrelseledamot i fråga 

om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, eller vid val av revisorer.  

 

 § 18 BESLUT OCH PROTOKOLL VID MEDLEMSMÖTE   

1 Möte är beslutsmässigt om minst fem procent av NBS röstberättigade medlemmar är 

närvarande.   

2 Beslut fattas med acklamation eller genom öppen omröstning utom för det fall mötet 
särskilt beslutar att sluten omröstning skall ske eller någon vid val fordrar detta.   

3 För beslut fordras enkel majoritet där inte kvalificerad sådan är föreskriven i dessa 

stadgar. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst när omröstningen är öppen. 
Vid sluten omröstning avgör lotten.   

4 Röstberättigad medlem, som har från beslutet avvikande mening, har rätt att få denna 

antecknad till protokollet, om anmälan därom görs omedelbart efter beslutet.   

5 Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelse.   

6 Mötesprotokoll förs av NBS sekreterare, om inte annat beslutas.  

7 Mötesprotokoll skall finnas tillgängliga i särskild protokollpärm i klubbhuset och på NBS 
hemsida.   

  

§ 19  MOTIONER M.M.   

  Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte skall anmälas skriftligt till styrelsen 

senast 1 februari och vid höstmöte senast den 1 september. För behandling av ärende vid 
extra medlemsmöte gäller bestämmelserna i § 15, tredje stycket.   

  

§ 20  STYRELSE   

1 Styrelsen skall bestå av 11 ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 
samt ytterligare sju ledamöter. Förutom dessa kan hamnkapten adjungeras till styrelsen 

utan rösträtt.   

2 Årsmöte väljer ledamöter alternerande för en tid av två år. Ena året ordförande, 
sekreterare och tre ledamöter. Andra året vice ordförande, kassör och fyra ledamöter.   

3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fem ledamöter så 

påfordrar. Revisor skall erhålla kallelse och har rätt att närvara. Styrelsen skall 
sammankallas minst 10 gånger per år.   
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4 Styrelsen är beslutför när alla ordinarie ledamöter är kallade och minst sex av dessa är 

närvarande. All omröstning inom styrelsen är öppen och vid lika röstetal gäller 

ordförandens mening.   

5 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilkets riktighet skall bestyrkas av 

ordföranden efter justering vid påföljande sammanträde. Kopia av styrelseprotokoll skall 

hållas tillgängligt för NBS medlemmar i särskild protokollpärm i klubbhuset och på NBS 
hemsida.   

6 NBS firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen 

må bemyndiga enskild ledamot att ensam teckna NBS firma ifråga om viss post, 

bankkonto och liknande.   

 

§ 21  STYRELSENS ANSVAR OCH ÅLIGGANDEN   

1 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga inför NBS för sin 
förvaltning. Ledamot som inte deltagit i beslut eller som anmält 
reservation, är fri från det ansvar beslutet kan medföra.   

2 Styrelsen åligger, utöver vad som sagts i dessa stadgar  a  att 

representera NBS.   

b att sörja för tillfredsställande organisation av NBS verksamhet, utöva tillsyn över dess 
funktionärer och övervaka att NBS stadgar, hamnordning och övriga bestämmelser 

följs,   

c att sörja för att den ekonomiska redovisningen fullgörs i överensstämmelse med lag 
och god redovisningssed samt att behörig kontroll häröver finns,   

d att till årsmöte upprätta årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultaträkning 

och balansräkning, som skall underskrivas av samtliga styrelseledamöter och minst fyra 

veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna,   

e att upprätthålla en aktuell Hamnordning.   

f att till höstmöte framlägga förslag till budget samt arvoden och avgifter för kommande 

räkenskapsår,   

g att anställa erforderlig personal.   

h att fastställa styrelseledamöters, kommittéers, funktionärers och hamnkaptens 

arbetsuppgifter utöver vad som sägs i dessa stadgar.   

i att utse och arvodera funktionärer för särskilda ändamål.   

j att ansvara för att NBS åtagande beträffande Näsbyvikens båthamn fullgörs enligt avtal 
med Täby kommun.   

  

§ 22  REVISORER   

1 Styrelsens årsredovisning och förvaltning samt NBS räkenskaper skall granskas av två 

revisorer, vilka jämte två suppleanter väljs av NBS årsmöte. Av revisorerna bör en 

ordinarie och en suppleant vara auktoriserad eller godkänd revisor. Dessutom kan Täby 
kommun ges rätt att utse en revisor jämte suppleant.   

2 NBS revisorer väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Suppleanterna väljs 

för ett år i taget.   

3 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse, som jämte de till 
revisorerna överlämnade redovisningshandlingarna skall överlämnas till styrelsen minst 

två veckor före årsmötet.   
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4 Revisionsuppdraget skall fullgöras enligt god redovisningssed.   

  

§ 23  FÖRTROENDERÅD   

1 Förtroenderådet skall bestå av tre ledamöter jämte en suppleant och bör ha god 
kännedom om båtsport och praxis beträffande bedömning av förseelser. Ordföranden bör 
helst vara jurist.   

2 Ledamöterna väljs av årsmöte alternerande för en tid av två år; ena året ordförande och 

suppleant, andra året övriga ledamöter.   

3 Förtroenderådet har till uppgift att för NBS pröva fall där medlem tilldelats varning av 
styrelsen, skilts från innehavd befattning eller där annan tvist föreligger mellan 

medlemmen och styrelsen, eller om tvisten rör förhållande som stadgar, hamnordning 
eller andra föreskrifter reglerar. Förtroenderådet skall även handlägga och besluta i fråga 

om uteslutning av medlem enligt § 27, tredje stycket.   

 

§ 24  VALBEREDNING   

1 Ledamöterna, varav en skall utses till ordförande, väljs av årsmöte för tiden till nästa 
årsmöte.   

2 Valberedningen har till uppgift att förbereda stadgade val och skall bestå av fyra 

ledamöter.   

3 Valberedningen skall senast två månader före årsmöte underrätta sig om kända 
avsägelser eller avböjanden av återval.   

4 Valberedningens förslag bör överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.   

  

§ 25  HAMN   

1 Styrelsen skall tillsätta en hamnkapten med uppgift att planera och leda verksamheten i 
Näsbyvikens båthamn från NBS kansli.   

2 Hamnkaptens ansvar och befogenheter skall regleras i en befattningsbeskrivning.   

3 Hamnkapten skall sträva efter att använda frivilliga insatser av medlemmarna ifråga om 

gemensamma arbetsuppgifter i hamnen men har även rätt att enligt stadgar, 

hamnordning eller mötesbeslut påfordra medlemmarnas samfällda medverkan.   

  

§ 26  ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET   

1 För NBS och dess befattningshavare skall finnas ansvarsförsäkring för 

skadeståndsskyldighet vid person- eller egendomsskada i samband med NBS verksamhet.   

2 För styrelsen skall styrelse-ansvarsförsäkring tecknas.   

  

 

§ 27  VARNING OCH UTESLUTNING   

1 Medlem som bryter mot stadgar och övriga föreskrifter, som med stöd därav meddelats 

av NBS funktionärer, eller som motverkar NBS ändamål eller skadar dess intressen eller 

genom sin vandel nedsätter dess anseende, kan av styrelsen tilldelas skriftlig, motiverad 
varning. I skrivelsen skall anvisningar om överklagande finnas med.   
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2 Varning kan överklagas hos NBS förtroenderåd inom tre veckor från beslutets delgivning. 

Är varningen förenad med förbud eller åläggande träder detta inte i kraft om varningen 

överklagas, såvida inte styrelsen anser att åsidosättande av förbudet eller åläggandet 

medför omedelbar skaderisk.   

3 Är förseelsen att anse som grov kan styrelsen begära hos förtroenderådet att medlemmen 

utesluts ur NBS. Innan fråga om uteslutning avgörs skall förtroenderådet bereda 
medlemmen tillfälle till förklaring och översända styrelsens motivering och medlemmens 

förklaring för yttrande från förbund, vari NBS ingår. För uteslutning fordras enhälligt 

beslut av förtroenderådet.   

4 Uteslutning kan överklagas vid medlemsmöte enligt bestämmelserna i § 19. Sådant 
ärende skall anges särskilt i kallelsen till mötet. För fastställande av uteslutning fordras 

minst 2/3 majoritet av avgivna röster vid mötet.   

5 Medlem som uteslutits ur NBS förlorar genast sin rätt att deltaga i överläggningar och 

beslut om NBS angelägenheter.  

 

§ 28  TVIST   

  Tvist mellan NBS och medlem, som rör förhållande, varom stadgar och andra bestämmelser 

reglerar, hänskjuts till förbund vari NBS ingår.   

  

§ 29   LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING   

1 Kallelse till möte, där förslag om likvidation och upplösning av NBS skall avgöras, skall 

innehålla fullständig redogörelse för det förhållande, varpå förslaget grundas. Kallelse 
skall även ange att medlem, som är förhindrad att närvara, kan rösta genom skriftligt 

befullmäktigad närvarande medlem som ombud vid mötet eller genom till kallelsen 

bifogad röstsedel, som skall överlämnas förseglad till styrelsen före mötet. Ombud får 

endast företräda en (1) medlem.  

2 Beslut om likvidation och upplösning är giltigt, om det fattas vid två på varandra följande 

möten, varav minst ett årsmöte, och biträtts av minst 3/4 av de röstande vid vardera 

mötet.   

3 Vid NBS upplösning skall dess behållna tillgångar överlämnas till en etablerad och erkänd 

ideell sammanslutning för båtlivets främjande enligt beslut av sista ovannämnda möte.   

  

§ 30  STADGEÄNDRING   

1 Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan göras antingen genom enhälligt beslut vid ett 

årsmöte eller genom beslut med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande 
medlemsmöten, varav ett årsmöte. För ändring eller tillägg till stadgarna, som berör NBS 

avtal med Täby kommun angående Näsbyvikens båthamn, fordras dessutom 

godkännande av Täby kommun.  

2 Kallelse till medlemsmöte, där ändring eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas, skall 
ange det väsentliga innehållet i ändringen eller tillägget. Fullständig utskrift därav skall 

hållas tillgänglig för medlemmarna minst två veckor före sammanträdet liksom vid 

detsamma.  


