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ATT MINNAS

VILL DU
behålla din hamnplats och vill Du ha kvar vinteruppläggningsplatsen i klubben ? Kom då ihåg att betala in avgifterna i tid
och att avgifterna skall vara inbetalda på Postgirokonto 16 87 86 - 2.
ÅRSAVGIFTEN
och hamnavgiften skall vara betald senast den 1 februari Vinteruppläggningsavgiften skall vara betald senast den 1 september

INGEN BÅT
kommer i eller ur sjön om samtliga avgifter ej är erlagda, inkl.
försäkring. Hamnfogden skall se ditt kvitto.

HEDRA KLUBBEN
genom värdigt uppträdande på klubbens hamnområden
och Din egen klubbholme, då Du är på sjön eller på främmande
mark.

TILLTALSORD
medlemmarna emellan är Du.

ANMÄL GENAST
adressförändring till sekreteraren.

2

§ 1 Klubbens ändamål
Klubbens ändamål är att som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar
främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemskap
Mom 1.
Inträdesansökan, om medlemskap åtföljd av rekommendationer från medlem eller annan av
styrelsen känd person göres skriftligen till klubbens styrelse.
De två (2) första åren efter inträdet avser provmedlemsskap.
Sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning
fattade beslut.
Ansökan om fortsatt medlemskap sker varje år genom att årsavgiften/hamnplats är betald före 1
februari.
Mom 2.
Medlem som önskar utnyttja klubbens hamn- och uppläggningsområden skall uppvisa lägst
förarbevis. Styrelsen kan i förekommande fall bevilja dispens.
Mom 3.
Styrelsens beslut om medlemskap anmäles vid ordinarie sammanträde. Medlem, som anser
synnerliga skäl föreligga, kan påkalla omprövning av beslutet.
Mom 4.
Medlem, även junior under 18 år, som utnyttjar klubbens hamn eller uppläggningsområden, räknas
som aktiv medlem.
Maka/e, sambo samt barn tillhörande samma hushåll som aktiv eller passiv medlem kan hos
styrelsen ansöka om medlemskap som familjemedlem.Vid delat ägarskap är samtliga ägare i båten
skyldiga att vara aktiva medlemmar.
Annan medlem räknas som passiv ( stödjande medlem)
Medlem som säljer sin båt kvarstår som aktiv medlem kalenderåret ut. Därefter kan denne vid nästa
år ansöka om passivt medlemskap.
Mom 5.
Person, som gjort klubben synnerliga tjänster och befrämjat dess syften, kan på förslag av styrelsen
av årsmötet tilldelas H.B.K:s förtjänsttecken och/eller kallas till hedersmedlem.
Om framställt förslag härom nedröstas, får detta ej antecknas i protokollet.
Mom 6.
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens
intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade kan av styrelsen tilldelas varning.
Om rättelse ej sker därefter kan vederbörande på förslag av styrelse av ordinarie eller extra
medlemsmöte uteslutas. För ett sådant besluts giltighet erfordras minst 2/3 majoritet.
Mom 7.
Till medlemsmöte, som skall avgöra i mom 6 angiven uteslutning, skall medlemmar alltid kallas
genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende
skall behandlas.
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Mom 8.
Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom i mom 7 angiven kallelse även lämnas
skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.
Mom 9.
Uteslutningen av i denna § nämnt slag skall rapporteras till SMBF. Medlem som således uteslutits
av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos SMBF inom tre
veckor.

§ 3. Klubbens organisation
Klubbens angelägenheter handhas av:
a) årsmöte
b) styrelse
c) ordinarie möten
d) extra möten
e) för särskilda ändamål tillsatta kommittéer

§ 4. Verksamhetsår och sammanträden
Mom 1.
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden kalenderår ( 1/1 - 31/12 )
Mom 2.
Klubben avhåller årligen 3 ordinarie sammanträden :

. årsmöte i februari
. vårmöte i april dock senast den15 maj

. höstmöte i okt. dock senast den15 nov
Mom 3.
Om klubbens revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar begär
avhållande av extra möte för behandling av visst ärende skall styrelsen inom åtta dagar efter sådan
begäran kalla till extra möte.
Vid extra möte får endast förekomma de ärenden, som föranlett det extra mötet.
Mom. 4
Kallelse till klubbens sammanträden skall ske minst fjorton ( 14 ) dagar före sammanträdet.

§ 5 Förhandlingsordning vid sammanträde
Mom 1.
Årsmötet avhålles årligen under februari månad. Vid årsmötet skall förutom övriga ärenden
förekomma:
fastställande av röstlängd
•
•
•

föredragande av styrelse- och revisionsberättelser
fråga om styrelsens ansvarsfrihet
fastställande av budget och stadgeenliga avgifter och arvoden
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•

val
- val till delar av styrelse
- val av revisorer
- val av ombud till förbundsråd, ungdomsledare
- val av valberedning
- val av miljöombud

Anm. Styrelsen utgörs av ordföranden, vice ordföranden, sekreterare vice sekreterare, kassör,
vicekassör, hamnförvaltare, två hamnfogdar, klubbmästare, miljöombud, ungdomsledare och en
tillsynsman.
Dessutom väljes två styrelsesuppleanter. Styrelsesuppleanterna samt två revisorer och suppleanter
för dessa väljes för två år till halva antalet varje år.
Valen på årsmötet sker enligt följande:
Ena året väljes för två år ordföranden, sekreterare, vice kassör. Andra året väljes likaledes
för två år vice ordföranden, vice sekreteraren, och kassören.
Nyvalda funktionärer på årsmötet tillträder sina befattningar med omedelbar verkan efter årsmötet.
Mom 2.
Vårmötet avhålles under april månad dock senast den 15 maj. Vid vårmötet skall förutom övriga
ärenden förekomma:
. fastställande av program för sommarens aktiviteter såsom fester och tävlingar

.

val av festkommitté för ett år

Nyvalda funktionärer på vårmötet tillträder sina befattningar med omedelbar verkan efter vårmötet.
Mom 3.
Höstmötet avhålles under oktober månad dock senast den 15 november. Vid höstmötet skall
förutom övriga ärenden förekomma:
. val av
- hamnförvaltare för 2 år
- hamnfogdar för 2 år
- tillsynsman för hamn och uppläggningsplats för 2 år
- holmkommitté ( sex personer ) för 2 år
- klubbmästare för 1 år
- ungdomsledare
- miljöombud
- SMBF representant för 2 år
- tävlingsledare för 1 år
Anm. Till holmkommitté väljes tre ledamöter för en tid av två år. Därutöver skall styrelsen årligen
utse en styrelsemedlem som är sammankallande av holmkommittén.
Valen vid höstmötet sker enligt följande:
Ena året väljs tre personer till holmkommitté för två år, andra året väljs tre personer till
holmkommitté för två år.
Ena året väljs en hamnfogde, hamnförvaltare för två år samt klubbmästare för ett år. Andra året
väljs en hamnfogde, tillsynsman för hamn och uppläggningsområde för två år samt klubbmästare
för ett år.
De nyvalda funktionärerna tillträder sina befattningar den 1 januari påföljande år.
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Mom 4.
Beslut och val vid klubbens sammanträden avgöras medelst öppen omröstning, såvida
icke mötet annorlunda beslutar. Som beslut gäller flertalet röster.
För beslut enligt § 13 och § 14 gäller besluts ordning enligt dessa paragrafer.
I händelse av lika röstetal, är ordförandens röst utslagsgivande utom vid sluten omröstning, då
lotten avgör. Frånvarande medlem får finna sig i de närvarandes beslut. Röstberättigad vid
medlemsmöte är aktiv medlem,
Aktiv medlem kan även rösta genom fullmakt för ombud.Godkänd fullmakt skall lämnas till
mötesfunktionär i anslutning till mötets öppnande. Ombud kan endast ha en fullmakt.
Övriga medlemmar har yttrande och förslagsrätt.
Som undantag från ovanstående gäller dock att styrelseledamot inte får rösta vid val av revisor och
revisorssuppleant.

§ 6 Styrelsen och dess åliggande
Mom 1.
Styrelsen åligger att handha skötsel av klubbens angelägenheter, att förvalta dess tillgångar och
verkställa på sammanträden fattade beslut, att årligen för verksamhetsår avgiva berättelse för
förvaltning, såväl i fattade beslut, varom protokollen skall lämna vitsord, samt även i avseende på
omhänderhavda medel, samt att före verksamhetsårets slut upprätta
inventarieförteckning.
Fastställa ordningsregler för klubb- och hamnområdena, ordningsreglerna för nattvakt samt
ordningsreglerna för HBK:s klubbholme.
Mom 2.
Ordföranden åligger: att leda klubbens och styrelsens sammanträden, tillse att stadgarna följes och
kontrollera att såväl styrelseledamöter som valda kommittéer fullföljer sina åliggande, attestera
räkningar och, när så erfordras, vara klubbens representant.
Mom 3.
Sekreteraren åligger: att föra noggranna och opartiska protokoll över såväl styrelsens som klubbens
sammanträden, ombesörja dess tillkännagivande, fördela hamnplatser samt handha klubbens
korrespondens, när så erfordras i samråd med ordföranden.
Mom 4.
Kassören åligger: att handha och vårda klubbens tillhöriga penningmedel, värdehandlingar och
dylikt, verkställa alla utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och kontrollera varje
utbetalnings behörighet, ansvara för förande av klubbens medlemsmatrikel samt sköta den
korrespondens som föranledes av ovannämnda uppgifter. Kassören skall i handkassa ej inneha mera
kontanter än vad som är nödvändigt för löpande utgifter. Övriga medel insättes i av styrelsen
godkänd bank.
Mom 5 .
Hamnförvaltaren åligger: Att hålla uppsikt över hamnar och uppläggningsområden, tillse att
inventarier och övrigt arbetsmaterial är i brukbart skick, leda arbetet vid bryggor och
klubbområden, inköpa arbetsmaterial, i samråd med sekreteraren anvisa båtplatser, övervaka att
samtliga båtars förtöjningar är i fullgott skick samt i övrigt tillse att gällande ordnings-regler följes.
Mom 6.
Hamnfogdarna åligger: att leda arbetet vid uppdragning och sjösättning av båtar, tillse att båtägare i
förväg erlagt sina respektive avgifter samt vara hamnförvaltaren behjälplig med mindre
reparationsarbeten, tillsynen av klubbområden och förtöjningsplatser.
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Mom 7.
Klubbmästaren skall i samråd med styrelsen anordna klubbens samkväm och därvid sörja för
medlemmarnas trevnad.
Mom 8.
Tillsynsmannen för hamnområdet vid Lugnet åligger: att där, i samråd med sekreteraren, anvisa
hamnplatser, övervaka att samtliga båtars förtöjningar är av tillfredställande beskaffenhet och i
övrigt tillse att klubbens stadgar och ordningsregler följes.
Mom 9.
Miljöombudet åligger att tillse att klubben tillhandahåller medlemmarna material för god
Miljöhantering. Hålla sig informerad om vad myndigheterna ställer för krav på båtklubbarna och
dess medlemmar. I samråd med hamnförvaltaren ombesörja bortforsling av överblivet material (
sopor )
Mom 10.
Ungdomsledaren åligger att arrangera diverse aktivitet för ungdomar och efter bästa förmåga
försöka fånga upp så många ungdomar som möjligt att delta i klubbens aktivitet.
Mom 11.
Vice styrelsemedlem skall vid förfall från den ordinaries sida sköta dennes åliggande samt biträda
när så påfordras.
Mom 12.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig erfordras att samtliga av styrelsen är kallade och minst 5
är närvarande.

Mom 13.
Styrelseledamot, som är frånvarande två på varandra följande styrelsesammanträden utan angivande
av giltigt förfall anses ha lämnat sin befattning och suppleant tillkallas.
Mom 14.
Styrelsemedlem som uraktlåter fullfölja sina åliggande enligt stadgarna och beslut, kan av styrelsen
suspenderas från sin befattning och suppleant övertager denna tills vid kommande medlemsmöte
frågan avgöres.
Mom 15.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens tillgångar med undantag för kassörens handkassa för
vilken denne är ensam ansvarig.

§ 7 Räkenskaper, Revision, Ansvarsfrihet
Mom 1.
Klubbens räkenskaper sammanfaller med kalenderår. Bokslut över räkenskaperna skall vara slutfört
senast 20 dagar efter årsskiftet. Dagboken bör avslutas månadsvis.
Mom 2.
Revisorerna skall varje halvår och när så anses erforderligt inventera kassans tillgångar och
granska bokföringen samt övriga handlingar. Efter verkställd årsrevision skall de upprätta
revisionsberättelse över förvaltningsåret och därvid ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen att underställa årsmötet.
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§ 8 Klubbens emblem
Klubbens standert är grön, vit, grön i stående färger, försedd med klubbens initialer H.B.K. i det
vita fältet.
Mössmärke: Svart Kokard med klubbens standert och H.B.K. i guld.
Klubbmärke: Enligt standert.
Förtjänsttecken: Klubbmärke i miniatyr omgivet av förgylld lagerkrans.

§ 9 Avgifter att fastställa vid årsmöte
Mom 1.
Inträdesavgift för aktiva, passiva, junior och familjemedlemmar. Denna avgift skall erläggas då
inträde är beviljad.
Mom 2.
Årsavgiften för aktiva, passiva, junior och familjemedlemmar erlägges senast
den 1 februari. Därjämte kan medlemsmöte besluta om extra uttaxering för särskilt ändamål.
Medlem som beviljas inträde efter 15 augusti betalar halv årsavgift inträdesåret.
Mom 3.
Hamnplatsavgift vid pir, bryggor och pontoner samt platser avsedda för jollar. Extra hamnavgift
för båtplats vid av klubben ägda bommar.

Avgiften erlägges senast den 1 februari. Den som betalar in avgiften för sent kan inte räkna med
någon hamnplats. Den som säger upp sin hamnplats före den 1 juni äger rätt att på begäran återfå
50 % av hamnavgiften.
Medlem som tilldelas hamnplats efter 15 augusti betalar halv hamnavgift. Vidare fastställes avgift
per dygn för gästplats som kan tilldelas båtägare tillhörande annan båtsammanslutning under en tid
av högst en vecka i mån av tillgång på platser .
Mom 4.
Vinteruppläggningsavgift samt el och renhållningsavgifter för medlemmar med båt på land.
Avgiften erlägges senast den 1 augusti.
Den som betalar in avgiften för sent kan inte räkna med någon uppläggningsplats. Den som betalat
uppläggningsavgift men ångrat sig och meddelar detta till styrelsen före den
15 september äger rätt att på begäran återfå avgiften .
Mom 5.
Avgiften för extra slipdragning, vid t.ex. propellerskada etc. av medlemmars och icke medlemmars båtar. I båda fallen gäller en tid av högst fyra dagar. Överskrider tiden för uppläggningen
fyra dagar tillämpas avgiften för sommaruppläggning, på den överskjutande tiden. Vidare fastställes
sjösättningsavgift för medlem och icke medlem som har sin båt kvar på land efter sista
sjösättningsdag.
Mom 6.
Avgift per dag för sommaruppläggning av båtar som kan medgivas i särskilda fall under tiden
mellan sista sjösättningsdag och första uppdragningsdag.
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Mom 7.
Avgift för aktiv medlem som efter kallelse uteblir från arbete för klubbens räkning utan giltigt
förfall.
Mom 8.
Avgift för utebliven nattvakt, enligt fastställda regler för nattvakt vid HBK:s klubbområden
.
Mom 9.
Avgift för underlåtelse att följa de regler som återfinns i ordningsregler för HBK:s klubbområden.
Mom. 10.
Avgift för pant av nycklar till klubbens områden.
Mom 11.
Städavgift. Avgiften återbetalas till de medlemmar som ställer upp städdagen.
Mom 12.
Avgift för bilparkering, på uppläggningsområden, under tiden mellan sista sjösättningsdag och
första uppdragningsdag.
Mom 13.
Avgift för materialskåp vid Lugnet resp. Klippan.
Mom 14.
Avgift per dygn för landström vid pontonerna sommartid.
Mom 15.
Avgift för stughyror och landström vid klubbholmen.
Mom 16.
Inbetalningar sker till klubbens postgirokonto nr 16 87 86 - 2. Medlem skall kunna uppvisa kvitto
när styrelseledamot så kräver.
Mom 17.
Därest särskilda skäl föranleda må beslut om avgifter meddelas på annat sätt än årsmöte. Beslutet
skall ofördröjligen anslås på anslagstavlorna.
Mom 18.
Medlem som ej inbetalar årsavgiften inom föreskriven tid, anses ej längre tillhöra klubben. Om
hamnplatsavgift ej erläggs, överlåtes platsen, utan hörande av vederbörande, till annan
medlem.
Mom 19.
Styrelsen äger bevilja medlem uppskov för inbetalning av avgifter vid sjukdom, arbetslöshet eller
dylikt, om skriftlig ansökan därom göres till styrelsen.
Mom 20.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift och särskild uttaxering.
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§ 10 Ordningsregler för båthamnar
Mom 1.
Hamnarna är avsedda att bereda plats för i klubbens inregistrerade båtar i den mån utrymme
medger.
Mom 2.
Båtägare är skyldig att hålla säkra såväl för som akterförtöjningar samt se till att båten är väl
avfendrad.
Mom 3.
Förtöjningsbojar skall vara av mjukt material och målade med en färg som är väl synlig i mörker.
Bojarna skall även vara märkta med bryggplatsnummer. Vid bojarnas utläggning skall medlem
ovillkorligen rätta sig efter hamnförvaltaren, hamnfogdarnas och
tillsyningsmannens anvisningar
Mom 4.
Hamn- och uppläggningsplatser tilldelas medlemmar , efter det att inventeringskupong inkommit, i mån av tillgång och i den ordningsföljd de anhålla därom. Hamnförvaltaren och
sekreteraren äger rätt när så erfordras, med hänsyn till båtars olika storlekar placera dem
så, att disponibla bryggor och pontoner kan utnyttjas maximalt.
Mom 5.
Medlem som betalat hamnplats men under året säljer sin båt, äger rätt till hamnplatsen för
den tid avgift erlagts. Platsen kan efter medgivande disponeras av styrelsen.
Mom 6.
Hamnplats får ej utlånas eller överlåtas. Medlem får ej inneha mer än en båtplats inom klubben.
Mom 7.
I enlighet med förpliktelser, som klubben iklätt sig gentemot stadens myndigheter, får pontoner och
bryggor under inga förhållanden användas till uppsamlingsplatser av något slag och sålunda ej
belamras med privata ägodelar.
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§ 11 Ordningsregler för uppläggningsområdena
Mom 1.
Före sjösättningen och uppdragningen skall båtägare anteckna sig på för ändamålet utlagda listor i
klubbhuset.
Mom 2.
Sjösättnings- och uppdragningsdagar fastställes av styrelsen och meddelas genom anslag på
klubbområdena.
Mom 3.
Båt som vid uppläggningen placerats så, att den vid sjösättningen stänger vägen för andra båtar bör
skyndsamt utrustas vid risk att eljest bli förflyttad.
Mom 4.
Båtägare, som disponerar uppläggningsplats inom området skall efter båts sjösättning placera
bockar och täckningsmaterial på en av hamnfogden anvisad plats, samt vid uppläggningen ha
stöttor och bockar i beredskap.
Mom 5.
Båtägare som på samma dag förrätta uppläggning eller sjösättning, är skyldig att delta i det
gemensamma arbetet och vara varandra behjälpliga.
Mom 6.
Vid s.k. extra slipning åligger det båtägaren att själv anskaffa erforderlig hjälp.
Mom 7.
Aktiv medlem har att vid kallelse deltaga i arbeten vid hamnar och klubbområden. Varje dagsverke
innebär 4 timmars arbete. Uteblivande från arbeten utan giltigt förfall, åsamkar den felande en
avgift.
Mom 8.
Alla medlemmar äger vid inträde rätt att mot pantavgift utkvittera nycklar till klubben. Pantens
storlek fastställes av årsmötet. När medlemskap upphör skall nycklarna utan anmaning snarast
återlämnas och klubben återbetalar pantavgiften.
Mom 9.
All bilparkering är förbjuden på uppläggningsområdena under tiden mellan första uppdragningsdag
och sista sjösättningsdag.
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§ 12 Allmänna bestämmelser
Mom 1.
Klubben står ej ansvarig för någon som helst personskada som kan uppstå vid sjösättning eller
uppdragning av båtar eller vid annat arbete för klubbens räkning på hamnplatser, klubbområden
eller klubbholme.
Mom 2.
Om skada uppstår på annans båt, är den båtägare ersättningsskyldig, vars båt förorsakat skadan.
Mom 3.
Båtägare är skyldig att ha sin båt försäkrad.

§ 13 Ändring av stadgarna
Ändring av klubbens stadgar kan ske endast då 2/3 majoritet för den föreslagna ändringen erhålles
på två varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte . Ändring av avgifterna
beslutas av årsmöte eller i enlighet med § 9 mom. 2 extra möte.

§ 14 Klubbens upplösning
Mom 1.
Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning skall beslut därom fattas vid två på varandra följande
möten med minst 3/4 majoritet av klubbens samtliga medlemmar. Medlemmar, som ej är i tillfälle
att närvara på något av de utlysta mötena, skall beredas tillfälle att avgiva sina röster inom ramen av
den tid som fastställes av medlemsmöte.
Medlemmar, som det oaktat ej avgiva sina röster, får finna sig i de beslut som mötet fattar.
Mom 2.
Samma möte som beslutar upplösningen, skall giva styrelsen direktiv angående försäljning av
klubbens fasta och lösa egendom samt avgöra behållningens fördelning.
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ORDNINGSREGLER FÖR HBK:S KLUBBHOLME
§ 1.
Den enligt båtklubbens stadgar tillsatta holmkommittén åligger:
1. Att förvalta och övervaka den på klubbholmen befintliga fasta och lösa egendomen;
2. Att inom ramen för av möte eller styrelsen därtill anslagna medel låta utföra de byggnadsreparations och röjningsarbeten, som anses erforderliga;
3. Att vårda holmens natur samt i samråd med styrelsen utfärda föreskrifter till fisket skyddande
och vård och för respekterande av mark- jord- och fiskerättsinnehav;
4. Att varje år före höstmötet till styrelsen avgiva skriftlig berättelse över kommitténs verksamhet
under den gångna sommaren, vilken föredrages vid höstmötet. Därjämte skall kommittén till
årsmötet inkomma med förslag till de byggnadsarbeten, anskaffning av material, underhållsarbeten,
som bör utföras under året;
5. Att tillse att angivna ordningsregler efterföljas och till styrelsen rapportera medlem,
följer desamma eller eljest icke hörsammar kommittéledamöternas anvisningar;

som icke

6. Att under seglationsperioden avdela särskild jourhavande för varje söndag eller helgdag.
Denne åligger förutom de allmänna uppgifter, som angivits här ovan, att leda och närmare
bestämma de arbeten, som av kommittén ansetts erforderliga;
7. Kommitténs ledamöter åtnjuta ej arvode men må av styrelsen medgivas bidrag till
reskostnader.
§ 2.
Klubbholmen med dess lokaler, undantaget uthyrningsstugorna, lösa inventarier och
hamnanläggningar disponeras fritt av varje medlem. Kommitténs ledamöter eller styrelsen ha härtill
ej särskilt företräde annat än för sammanträden eller då eljest anses erforderligt.
Medlemmar skall återställa lånat eller anförtrott material i oskadat skick på sina bestämda platser
samt lämna lokalerna i städat skick som medlemmarna själva önskar finna dem vid ankomsten till
holmen. I övrigt åligger det medlem att städse iaktta ett värdigt uppträdande såväl i umgänget
medlemmarna emellan som utåt gentemot grannarna och medlemmar av andra
båtsammanslutningar, vilka alla är välkomna till vår holme.
§ 3.
Det åligger varje medlem att på alla sätt stödja kommittén i dess arbete att göra holmen till den
plats, där medlemmarna kunna finna rekreation. Det ligger därför i varje medlems intresse och bör
vara en hederssak att vara kommittén och jourhavande behjälpliga med pågående arbeten vilka som
naturligt är icke kunna utföras med avlönad arbetskraft.
§ 4.
Klubbens medlemmar äga såväl rättighet som skyldighet att till kommittén eller styrelsen framföra
sina önske- och klagomål samt framlägga förslag till åtgärder, vilka kunna bidraga till höjande av
trivseln och trevnaden på holmen.
Förslagen bör framläggas i skriftlig form samt vara undertecknade med förslagsställarens namn.

13

Adress:
Hammarbyledens Motorbåtsklubb
Box 151 03
104 65 Stockholm
Postgiro: 16 87 86 – 2
Bankgiro: 5334 - 6870
Telefonnummer:
Hammarbyledens Motorbåtsklubb 644 01 37
Klubbholmen
770 91 00

14

