STADGAR FÖR LAGNÖVIKENS BAD- OCH BÅTKLUBB	Bilaga 1
Lagnövikens Bad- oh Båtklubb har stiftats av fastighetsägarna inom Lagnövikens fritidsplane område, Trosa- Vagnhärads socken, Nyköpings kommun (numera Trosa kommun) den 29/5 1976. Dessa stadgar antogs filrsta gången den  22/10 1977. Revideringar  har  gjorts 19/3 -78,  22/4 -79, 14/4 -84, 30/3 -85, 12/3 -94, 01/03 -09, 17/2 2013(20/4 2013) samt 16/3 - 19 (31/3 -19).

§ 1 Ändsmål
Klubben har till ändamål att efter omständigheterna äga eller förvalta bryggor, bojar, Y-bommar och andra anläggningar som tillhör båtverksamhet vid Lagnövikens Samfällighetsförenings förvaltade område (Tureholm 2:165,2).
Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse i bad- och båtlivsfrågor samt att främja sjösäkerhet och sjövett.

§ 2 Bidrag till underhåll och reparationer
Lagnövikens Bad- och Båtklubb fcirvaltar ilir Lagnövikens Samfallighetsförenings (LSFF) räkning bryggor, bojar, Y-bommar och andra anläggningar som tillhör bad- och båtverksamheten.
För detta ändamål utdebiteras en avgift som årligen fastställs på Bad- och Båtklubbens årsstämma
och som utdebiteras från samflHlighetsföreningens fastigheter med 1,0 andel vardera. I detta avseende debiteras Lagnö Gård (Tureholm 2:274) för 3,0 andelar och Lagnö Bo (Tureholm 2:381) för 9,0 andelar.

§ 3 Avgifter
a.	Medlem betalar årsavgift enligt beslut på årsstämma.
b.	Medlem, som träffar avtal med klubben om båtplats, betalar utöver årsavgiften en båtplatsavgift/hyra enligt beslut på årss tämma.
c.	Hyresgäst betalar hyra fcir den båtplats, som denne tecknat ett särskilt avtal med klubben om. Årsstämman fastställer årligen hyra för upplåtelse av båtplats under nästföljande verksamhetsår.
d.	Årsstämman äger rätt att besluta om särskilda avgifter för reparation eller u tbyggnad av anläggningarna.

§ 4 Verksamhetsår
Verksamhetsår och tillika räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter, varav 1 ordilirande. Efter årsstämman konstituerar sig styrelsen  utifrån aktuellt  behov. 1  hamnkapten  skall alltid  utses. Ordförande utses av årsmötet på ett år. Övriga ledamöter på två år. Första gången väljs två av ordinarie ledamöterna på ett år.

§ 6 Revisorer och revisorssuppleant
Klubbens räkenskaper skall ärligen granskas av två revisorer som jämte en suppleant väljs av årsmötet för en tid av två år. _Första gången väljs en av revisorerna på ett år.
Det åligger revisorerna att i god tid ffire årsmötet, dock senast den 1 februari, avge
revisionsberättelse över styrelsens förvaltning samt yttra sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen .

§ 7 Valberedning
Val av klubbens fortroendemän förbereds av en valberedning bestående av två personer, som väljs av årsstämman för ett år i taget. Valberedningen utser inom sig sammankallande.

§ 8 Årsstämma
a.	.Årsstämman skall hållas före februari månads utgång. Kallelse jämte dagordning skall
skickas medlemmarna via mail, eller skriftligen för dem som så önskar, senast två veckor i ffirväg. Vid årsmötet får icke fattas beslut i andra ärenden än de som upptagits på den utsända dagordningen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.
b.	Extra stämm.a kan sammankallas efter styrelsens beslut och skall sammankallas om minst tio medlemmar skriftligen begär detta. Kallelse till extra stämma skall ske på samma sätt som till årsstämman senast 14 dagar fi;re stämman.
c.	Vid årsstämma ska foljande ärenden förekomma:
1.	Val av justerare, tillika röstraknare
2.	Val av ordforande och sekreterare för mötet
3.	Upprättande av röstlängd
4.	Godkännande av kallelse till mötet
5.	Styrelsens verksamhetsberättelse
6.	Revisorernas berättelse
7.	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.	Val av styrelse enligt§ 5
9.	Val av revisorer enligt § 6
10.	Val av valberedningenligt§ 7
11.	Fastställande av arvoden till funktionärer
12.	Fastställande av årsavgifter enligt§ 3
13.	Fastställande av hyra för upplåtelse av båtplats för nästkommande år enligt§ 3
14.	Fastställande av ordningsregler och andra föreskrifter
15.	Behandling av eventuella motioner från medlemmarna
16.	övrigt

§9 Båtplatser
Klubben förvaltar ca 75 båtplatser. Flertalet platser är avsedda för mindre båtar (ca 5 m).
Om lämplig båtplats finns, är medlem inom bad- och båtklubben berättigad till båtplats inom anläggningen. Båtplatsbehov anmäls snarast till hamnkaptenen när det uppstår. Senast 1 december måste önskemål om båtplats för kommande säsong skriftligen skickas till hamnkaptenen, för att kunna beaktas till den kommande säsongen. Vid platsbrist upprättas kölista. Köplats bestäms av datum när behovsblankett inkommit. Båtplatserna fördelas genom bamnkaptens försorg och hyrs ut av styrelsen.
Varje båtplatsinnehavare tecknar avtal med föreningen. I avtalet regleras villkoren for båtplatsinnehavet. Avtalet kan sägas upp om inte "Ordningsregler"enligt § 10 efterlevs.

§ 10 Ordningsregler
Ordningsregler för användande av klubbens anläggningar och för verksamheten inom klubbens område skall upprättas av styrelsen och fastställas av årsstämman Reglerna skall bland annat omfatta villkor för skydd av klubbens egendom, av medlemmarnas liv och egendom samt tredje mans rätt. Det åligger envar medlem och besökande att noggrant följa dessa regler.
Medlem som bryter mot ordningsreglerna, kanefter styrelsebeslut bli av med sin b!tplats. Speciell
vikt skall läggas på förtöjning enligt gällande ordningsregler.

§ 11 Stadgeändring
Andringar av dessa stadgar skall ske genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande sammanträden, varav det ena är årsstämma.

§ 12 Klubbens upplösning
Vid upplösning av klubben gäller samma regler som vid stadgeändring enligt § 11. Vid upplösning skall klubbens tillgångar i första hand överföras till Lagn_övikens samflilligh.etsförenings gemensamhetsanläggningGA:13, i andra hand skiftas mellan nämnda fastighetsägare.

