
PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET I HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB

Styrelsen för Hovås Askims Båtklubb får härmed föreslå årsmötet 2022 att besluta om ändring i 
föreningens stadgar, §§ 3 och 11, enligt följande. 

Förslag

Det föreslås att föreningens stadgar, § 3, ändras från

Nuvarande lydelse

Medlemskap: Medlem i HABK kan den bli som vill verka för klubbens målsättning och förbinda sig 
att följa klubbens stadgar och ha anknytning till Hovås småbåtshamn genom egen eller 
närståendes båtplats samt betalat medlemsavgift. Hedersmedlem, som är avgiftsbefriad, kan 
föreslås av medlem och utses av styrelsen.

till

Föreslagen lydelse

Medlemskap: Medlem i HABK kan den bli som vill verka för klubbens målsättning och förbinda sig 
att följa klubbens stadgar och har anknytning till Hovås småbåtshamn genom egen eller 
närståendes båtplats, alternativt genom medlemskap i bastusektionen, samt har betalat 
medlemsavgift. Hedersmedlem, som är avgiftsbefriad, kan föreslås av medlem och utses av 
styrelsen.

Anledning till förslaget

Bakgrunden till den föreslagna stadgeändringen är den att styrelsen ser det som sannolikt att HABK 
kommer att behöva söka sig utanför kretsen av båtplatsinnehavare för att uppnå tillräckligt stort 
antal medlemmar i bastusektionen, för att denna ska kunna bära sina kostnader.  Av såväl 
administrativa som ekonomiska skäl bör samtliga medlemmar i bastusektionen också vara 
medlemmar i HABK. 

Det föreslås att föreningens stadgar, § 11, ändras från

Nuvarande lydelse

Årsmöte: Ordinarie årsmöte skall hållas en gång om året under mars eller april månad. Extra 
årsmöte skall av styrelsen sammankallas när minst en tredjedel av medlemmarna så påfordrar 
eller när styrelsen så finner nödvändigt. Medlem som vill lämna en motion till årsmötet skall 
senast 30 dagar före årsmötet ha skickat den till styrelsen skriftligen. Handlingar till årsmötet skall 
finnas tillgängliga på klubbens hemsida senast två veckor före årsmötet och kallelse skall ske 
genom brev minst två veckor före årsmötet.

till 



Föreslagen lydelse

Årsmöte: Ordinarie årsmöte skall hållas en gång om året under mars eller april månad. Extra 
årsmöte skall av styrelsen sammankallas när minst en tredjedel av medlemmarna så påfordrar 
eller när styrelsen så finner nödvändigt. Medlem som vill lämna en motion till årsmötet skall 
senast 30 dagar före årsmötet ha skickat den till styrelsen skriftligen. Handlingar till årsmötet skall 
finnas tillgängliga på klubbens hemsida senast två veckor före årsmötet och kallelse skall ske 
genom brev minst två veckor före årsmötet. I ”skriftligen” och ”genom brev” skall omfattas även 
försändelser per e-post. 

Hovås den … 

Styrelsen i Hovås Askims Båtklubb


