Bilaga 1.

Framställningar från Styrelsen.

Årsmöte 2016

Här är de ärenden som kommer att tas upp för omröstning under mötet:

1. Införande av temporärt medlemskap i klubbstadgarna.
Det förekommer årligen att några båtägare som inte är medlemmar i SBK och normalt inte hanterar sin
båt i Stallarholmen, tillfälligtvis efterfrågar något av klubbens tjänster, t.ex. lyft vid grundstötning eller
andra skador. Eftersom det krävs medlemskap för att ta del av våra resurser, föreslår styrelsen en
möjlighet att teckna temporärt medlemskap som gäller fyra veckor. Då utgår ordinarie medlemsavgift
om 250 kr samt reducerad inträdesavgift om 400 kr.
Vid införande av temporärt medlemskap måste föreningens stadgar kompletteras med denna
medlemskategori.
Omröstning om införande av temporärt medlemskap i klubbens stadgar föranstaltas.

2. Ändrade avgifter.
Då medlemsavgiften sänktes 2015 framstår familjemedlemsavgiften som ofördelaktig och behöver
anpassas, styrelsen föreslår 350 kr.
Den sanering och översyn som gjorts beträffande klubbens ekonomi och affärer under senaste två åren
börjar ge utdelning och öppnar möjlighet att sänka vissa avgifter. Att medlemmarna deltar i
byggnation och renoveringsarbeten via arbetsplikter i sann klubbanda samt att inköp av material och
utrustning görs med omsorg om klubbkassan, innebär att nuvarande kassabehållning kan anses
tillfredsställande beaktat de investeringar styrelsen förutser närmaste åren. Samtidigt räknar vi med att
rättskostnader och juristarvoden är ett avslutat kapitel samt att nyinvesteringar i utrustning stabiliseras
på en lägre nivå än senaste tio åren. Vi konstaterar att uppläggningsverksamheten är den
verksamhetsgren som visar betydande överskott och föreslår sänkning av platshyran från 40 kr/m2 till
25 kr/m2, vilket motsvarar 37,5 %.
Övriga avgifter föreslås oförändrade så att klubben alltjämt budgeterar ett visst överskott med tanke på
eventuella oförutsedda utgifter framöver.
Förslaget är följande:




Temporär inträdesavgift 400 kr
Familjemedlemsavgift 350 kr/kalenderår
Uppläggningsavgift 25 kr/m2

ny avgift
sänkning 150 kr
sänkning 15 kr/m2

För komplett översikt av klubbens avgifter se nästa sida.
Omröstning för fastställande av klubbens avgifter kommer att ske.

Bilaga 2:

Kopia på korrespondens mellan SBK och ordförande för Svenska Båtunionen, ävensom
ledamot av SBU:s juridiska kommitté, angående ifrågasatta kostnader för juristarvode
som klubben krävts på senaste åren.
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Avgifter 2017
Inträdesavgift

1000 kr

oförändrad

Temporär inträdesavgift

400 kr

ny avgift

Medlemsavgift

250 kr/kalenderår

oförändrad

Familjemedlemsavgift

350 kr/kalenderår

sänkning 150 kr

Arbetsbefrielseavgift

750 kr/kalenderår

oförändrad

Hamnavgift

285 kr/m bryggbredd

oförändrad

Bomavgift

160
240
320
400

oförändrad
oförändrad
oförändrad
oförändrad

kr/år, 4 m bom
kr/år, 6 m bom
kr/år, 8 m bom
kr/år, 10 m bom

Pris vid medlems köp av bom är 20 gånger den årliga bomavgiften enligt ovan.
Uppläggningsavgift
från hösten 2016
Båtavgift för de som har
båt upplagd på klubbens
område.

25 kr/m2

100 kr/år

sänkning 15 kr/m2

oförändrad

Lyftavgift för de som lyfter båt
på klubbens område men
inte förvarar båten där
150 kr/lyft

oförändrad

Oanmäld frånvaro
vid kallad arbetsplikt

1000 kr/gång

oförändrad

25 kr/avi

oförändrad

Administrationsavgift vid
påminnelse och krav vid
försenad betalning
Nyckeldeponering, återfås
vid återlämning av nyckel
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300 kr/nyckel
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