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 Reviderade KMK stadgar 180529 

 

STADGAR FÖR KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN org.nr. 802002-3563 

§ 1. Ändamål och verksamhet 

Kungliga Motorbåt Klubben, KMK är en sammanslutning av motorbåtsägare och för motorbåtsporten 

intresserade personer. Klubben började som en sektion av KAK. Hans Majestät Konung Gustaf V medgav den 26 

maj 1915 att klubben skulle få antaga namnet Kungliga Motorbåt Klubben och fastställde samtidigt vår 

klubbstandert med Konungens namnchiffer. 

KMK:s uppgift är att främja den svenska motorbåtsportens sunda utveckling och att genom en aktiv 

verksamhet tillvarataga medlemmarnas båtintressen. 

I verksamheten ingår att främja ett miljövänligt båtliv, samt främja ungdoms-, utbildnings- och 

tävlingsverksamheten så att medlemmarna besitter de kunskaper som erfordras för en säker framfart och ett 

säkert handhavande av båten. KMK:s avdelning för ungdom (KMK:U) bildades 1927 och avdelningen för 

racersport (KMK:R) bildades 1930. 

Som en särskilt viktig del av KMK:s verksamhet ingår ägandet och förvaltningen av Högböte och 

Djurgårdshamnen. 

§ 2. Samarbete med andra organisationer 

KMK är medlem i internationella och nationella sammanslutningar i den mån så anses gagneligt för KMK och 

den svenska motorbåtsporten. 

§ 3. Medlemmar och inval 

KMKs medlemmar utgörs av hedersledamöter ordinarie medlemmar och medlemmar i avdelningar. En 

ordinarie medlem kan vara medlem i KMK samt KMK:R samtidigt.  

KMK kan till ständig hedersledamot kalla därtill förtjänt person. Styrelsen kan kalla hedersledamöter för viss 

tid. 

Styrelsen kan till ordinarie medlem kalla varje allmänt aktad person, som föreslås av minst två medlemmar. 

Styrelsen äger dessutom rätt att till ordinarie medlem kalla person, som kan förväntas stödja KMK:s 

verksamhet. 

Ansökan om ordinarie medlemskap upprättas på fastställd blankett. Styrelsen behandlar ansökan som endast 

får avslås på saklig grund. Om ansökan avslås äger sökanden överklaga detta beslut till allmänt sammanträde. 

Styrelsen kan befullmäktiga generalsekreteraren att sköta inval av ordinarie medlemmar. Medlem tillhör 

KMK:U intill 25 års ålder. 

Medlem i avdelningarna KMK:U som ej fyllt 18 år, samt medlem i KMK:R som ej är medlem i KMK, är ej 

röstberättigade på allmänt sammanträde i KMK. 
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§ 4. Medlemsavgifter 

Årsavgift- och inträdesavgifts storlek fastställes av Årsmötet. Avgift för ständigt medlemskap skall vara 15 ggr 

årsavgiften, för KMK:U 10 ggr årsavgiften för KMK:U (gäller till 25 års ålder). Ständigt medlemskap kan även 

erhållas av den, som uppnått 55 års ålder och varit medlem i klubben de senaste 10 åren. Avgiften är i detta fall 

8 gånger årsavgiften. Hedersledamöter och speciellt kallade personer (årsmedlemmar) är befriade från avgifter.  

Befriade från inträdesavgift är: I Sverige anställd diplomatisk tjänsteman, som ej är svensk medborgare, hustru 

till eller änka efter klubbmedlem samt medlem i KMK:R samt KMK:U-medlem som övergår som medlem i KMK. 

Inträdesavgift betalas ej heller då medlemskap i KMK:U erhålles. 

Styrelsen må, när särskilda omständigheter så föranleda, jämka ordinarie medlems årsavgift på viss tid eller tills 

vidare. 

Förfallodagen för årsavgiften fastställes av styrelsen. 

Person, som under 40 år varit medlem i KMK och därvid fullgjort sina skyldigheter mot KMK, må utan 

erläggande av ytterligare årsavgift, betraktas som ”ständig medlem”. Ständig medlem är att betrakta som 

ordinarie medlem. 

 

§ 5. Avgång och uteslutning av medlem 

Medlem, som senast en månad innan hans årsavgift förfaller till betalning, till styrelsen anmäler sin avsikt att 

utgå ur KMK, befrias fr o m förfallodagen från sitt medlemskap. 

Medlem som icke, efter en skriftlig påminnelse, senast två månader efter förfallodagen erlagt årsavgift, kan av 

styrelsen avregistreras. 

Styrelsen äger rätt att ur KMK utesluta medlem, om medlem exempelvis har motarbetat KMK, agerat illojalt 

mot KMK, begått brottslig handling gentemot annan medlem eller KMK, agerat på ett sätt som kan antas ha 

skadat KMKs renommé, utan tillstånd använt KMKs varumärken eller kännetecken utan tillstånd, olovligen 

begagnat sig av KMKs egendom, brutit mot ordningsregler eller föreskrifter meddelade av styrelsen eller om 

därtill eljest finnes synnerliga skäl. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid icke. Fråga om återval av utesluten 

medlem må icke upptagas till behandling förrän minst ett helt kalenderår förflutit efter uteslutningen. Medlem, 

som utgått ur KMK, är skyldig att på anmodan återlämna medlemskort och tilldelade klubbmärken samt 

insända inköpta båtmärken, som efter värdering inlöses. 

Medlem som uteslutits äger rätt överklaga beslutet till allmänt sammanträde. Överklagan skall ske skriftligen 

och inkomma till KMK inom 30 dagar dagar från det att beslutet om uteslutning publicerats på KMKs hemsida. 

Den som uteslutits skall även informeras via e-post. Försittes denna tid får prövning av överklagan ej ske. Om 

överklagan skett i rätt tid skall prövning av uteslutningen ske på nästa allmänna sammanträde där den 

uteslutne medlemmen skall erhålla möjlighet att presentera sin sak för sammanträdet.  

 

 

§ 6. Styrelsen 

KMK leds av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av följande ledamöter: 
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Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande, tillika ordförande i Förtjänstmedaljkommittén 

skattmästare 

två ledamöter  

ordförande i KMK:U samt 

ordförande i KMK:s ständiga kommittéer 

Adjungerade är representant för KAK (utses av KAK styrelse) samt representant för KMK:R. Styrelsen äger även 

utse annan adjungerad ledamot när så finnes lämpligt.  

Styrelsen företräder KMK och ansvarar för alla dess intressen och angelägenheter samt förvaltar KMK:s medel, 

ger instruktioner för kommittéernas verksamhetsplanering och budget och faställer årliga underhållsplaner för 

föreningens fastigheter och tekniska anläggningar, följer upp kommittéernas verksamhet och utser ledamöter i 

kommittéer (utöver ordförande som utses av Årsmötet), beslutar om och utfärdar erforderliga instruktioner 

och ordningsföreskrifter samt anställer personal, upprättar Resultat- och Balansräkning samt Årsberättelse som 

skall innehålla en redogörelse för styrelsens förvaltning av föreningens medel och övriga tillgångar, särskilt 

Högböte och Djurgårdshamnen.  Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vice ordförandens kallelse 

minst 4 gånger per år. Sammanträde skall dessutom utlysas, då minst tre ledamöter av styrelsen därom gör 

framställning. 

Styrelsen äger ej rätt att uppta lån utan beslut eller bemyndigande från allmänt möte. 

Styrelsen äger rätt att detaljstyra arbetet i kommittéer och styrelsen kan, om styrelsen anser detta lämpligt och 

nödvändigt, överta ansvaret för ledning av viss kommittés verksamhet.  

Kallelse till sammanträde med styrelsen sker genom skriftligt meddelande, som utsändes senast en vecka före 

sammanträdet med angivande av de ärenden som skall behandlas. I särskilt brådskande fall kan styrelsen 

sammankallas på sätt ordföranden finner lämpligt. Kallelse skickas normalt endast via e-post.  

Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens sammanträden. Vid förfall för ordföranden träder vice 

ordföranden i dennes ställe. Vid förfall för dessa väljer sammanträdet ordförande. Vid styrelsens 

sammanträden föres protokoll, som skall utsändas till styrelsens ledamöter. Protokollet justeras vid 

nästföljande sammanträde, om ej annorlunda beslutas. För beslutsfattande fordras, att minst fem ledamöter 

av styrelsen är närvarande och deltager i beslutet. Vid omröstning gäller enkel majoritet, dock minst fyra 

ledamöter vara ense om beslutet. Vid lika röstetal äger sammanträdets ordförande utslagsröst. 

Styrelsen skall vid första sammanträdet efter Årsmötet välja ett arbetsutskott (AU). I AU skall ingå de båda vice 

ordförandena, skattmästaren samt två styrelseledamöter.  

Styrelsen må till AU överlämna vissa ärenden och vissa ansvarsområden genom en delegationsordning, som 

styrelsen beslutar om på första sammanträdet efter Årsmötet, eller genom beslut i enskilt ärende. AU skall i 

samverkan med Generalsekreteraren (GS) initiera och bereda ärenden för behandling i styrelsen. GS deltar i 

AU:s sammanträden. 

Vid AU-sammanträde skall föras protokoll, som skall utsändas till styrelsens ledamöter. 
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§ 7. Ständiga kommittéer 

Följande ständiga kommittéer skall finnas: 

Djurgårdshamnskommittén 

Högbötekommittén 

Båtlivskommittén 

Förtjänstmedaljkommittén 

En person kan väljas till ordförande av två kommittéer, där så finnes lämpligt. 

Beträffande förtjänstmedaljkommittén, se reglemente för denna. 

Var kommitté leds av en ordförande.  

Årsmötet kan, om så erfordras, efter förslag av styrelsen, besluta om tillsättande av ytterligare kommitté för 

viss tid. 

Kommittéerna sammanträder på kallelse av sina ordförande och skall förutom egna uppslag behandla frågor, 

som av styrelsen eller generalsekreteraren remitteras till dem för handläggning.  

Vid kommittéernas sammanträden skall protokoll föras, vilka utsändes till styrelsens och egna ledamöter. 

 

§ 8. Generalsekreterare och sekretariat 

KMK:s löpande angelägenheter handlägges på KMK:s sekretariat under ledning av en av styrelsen utsedd 

generalsekreterare. Generalsekreteraren ska delta som sekreterare på styrelsemöten. Vidare ska 

generalsekreteraren medverka i Djurgårdshamnskommittén, Högbötekommittén, Båtlivskommittén och övriga 

kommittéer efter behov.  

 

§ 9. Allmänna sammanträden 

Allmänna sammanträden är ordinarie och extra sammanträde. 

Styrelsen kallar till allmänt sammanträde minst fjorton dagar före sammanträdet genom information på 

klubbens hemsida och genom e-post till medlemmar.  

Fråga, som klubbmedlem önskar få upptagen till behandling på allmänt sammanträde, skall skriftligen och 

försedd med motivering vara inlämnad till styrelsen minst tio dagar före sammanträdet. 

Endast KMK-medlemmar äger rätt närvara vid allmänt sammanträde, dock kan undantag härifrån meddelas 

genom beslut vid sammanträdet. 

Vid allmänt sammanträde föres protokoll. 

Ordinarie sammanträde hålles under mars månad (Årsmötet), i Stockholm. 

Extra sammanträde skall utlysas, då styrelsen så anser erforderligt eller då minst 1/10 av KMKs medlemmar 

därom hos styrelsen gjort skriftlig, motiverad framställning. 
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Vid allmänt sammanträde ledes förhandlingarna av styrelsens ordföranden, vid förfall för denne, av förste 

respektive andre vice ordföranden. Vid förfall även för dessa, väljer sammanträdet ordförande. 

Vid allmänt sammanträde skall föredragningslista sändas per e-post till medlemmar senast åtta dagar före 

sammanträdet. Handlingar som utgör underlag eller förslag till beslut på allmänt sammanträde skall på begäran 

skickas per e-post till medlemmar.  

Vid Årsmötet skall förekomma: 

1. Justering av röstlängd 

2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt agera som rösträknare vid 

omröstning 

4. Årsberättelse 

5. Revisionsberättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Information om planerad verksamhet, ekonomi och investeringar.  

8. Val av ledamöter i styrelsen enligt § 11 a. 

9. Val enligt § 11 b 

10. Val av valberedning 

11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter samt en revisor i KMK:R 

12. Fastställande av medlemsavgiften 

13. Övriga frågor 

§10. Rösträtt och omröstning 

Varje ordinarie medlem, KMK:U medlem som fyllt 18 år och hedersmedlem äger vid allmänt sammanträde en 

röst. Medlem i KMK:R som ej är ordinarie medlem i KMK äger ej rösträtt på allmänt sammanträde.   

Röstberättigad medlem må utöva rösträtt genom fullmakt. Dock må ingen närvarande rösta med mer än en 

fullmakt. Fullmakt skall vara skriftlig och utställd på viss röstberättigad medlem och skall avse rösträtt vid visst 

angivet sammanträde. Fullmakt skall ingivas före sammanträdets början och skall för att vara giltig, godkännas 

av sammanträdets ordförande. Fullmakt skall av ordföranden godkännas, om den uppfyller de för fullmakt 

stadgade villkoren. 

Vid omröstning på allmänt sammanträde gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst 

utslagsgivande. Beträffande val se dock § 12 och beträffande ändring av stadgarna samt KMK:s            

upplösning § 14-15. 

 

§ 11. Val 

a) Val av styrelse (utom kommittéordförande) 
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Följande ledamöter väljs vid Årsmötet för en mandatperiod av tre kalenderår: 

Ordförande 1 

1:e vice ordförande 2 

2:e vice ordförande 3 

skattmästare 4 

två ledamöter 5 och 6 

För att säkerställa kontinuitet inom styrelsen åsätts ledamöterna en platssiffra enligt ovan och vid val utses de i 

följande ordning: 

År 1: 1 och 5 

År 2: 2 och 6 

År 3: 3 och 4 

År 4: 1 och 5 osv 

Uppstår vakans under pågående mandatperiod sker komplettering på närmast följande allmänna 

sammanträde, dock endast för resterande mandattid.  

b) Övriga val vid Årsmötet: 

Följande väljs för en mandatperiod av ett kalenderår: en ordförande i varje kommitté, ordförandena i 

avdelningar jämte ledamöter som framgår av respektive avdelnings stadgar. 

Vallista, upptagande namnförslag till samtliga valbara platser för val under denna punkt, upprättas av 

valberedningen. Vallista meddelas klubbens medlemmar senast en månad före allmänt sammanträde, då val 

skall ske. Önskar medlem avge ytterligare namnförslag, skall detta inlämnas till sekretariatet senast 14 dagar 

före sammanträdet, varvid det åligger förslagsställaren att efterhöra, om vederbörande år villig att åtaga sig 

uppdraget. 

De förslag, som på ovanstående sätt erhållits, hålls tillgängliga på sekretariatet minst en vecka före 

sammanträdet och utgör de enda vallistorna. 

Avgående person kan återväljas. Samma person kan, då så anses lämpligt, väljas till flera befattningar. Dock får 

antalet till styrelsen enligt § 11 a valda ledamöter aldrig understiga 6. 

Om det vid val finns flera kandidater till en eller flera platser, skall den eller de anses valda, som erhållit flest 

antal röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Årsmötet skall välja två revisorer och suppleanter för dessa. En av revisorerna med suppleant skall vara 

auktoriserad revisor. Revisorerna utses för en period om ett år. 

§ 12. Valberedning 

För beredning av val enligt § 11 fungerar en valberedning. Antal ledamöter i nämnden skall vara fem. Ingen får 

vara ledamot i mer än tre år i följd. Dessa utses av Årsmötet. Styrelseledamot kan ej ingå i valberedningen. 

Beredningen utser inom sig sammankallande. 

Valberedningen skall senast en månad före allmänt sammanträde, där val skall förekomma, framlägga en lista 
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på alla de befattningar, som skall väljas med angivande av ett namnförslag till varje befattning.  

Valberedningen väljs årsvis på Årsmöte. Varje röstberättigad medlem äger rätt att framlägga förslag till 

valberedning på Årsmötet. Fyllnadsval till valberedningen kan förekomma på annat allmänt sammanträde.  

§ 13. Räkenskaper och revision 

KMK:s räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade före den 15 februari. 

Revidering av KMK:s räkenskaper och granskning av KMK:s värdehandlingar och protokoll sker genom 

revisorerna. Revisionsberättelsen skall vara till styrelsen avlämnad före den 1 mars. 

§ 14. Ändring av stadgarna 

För ändring av KMK:s stadgar fordras beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett 

skall vara ordinarie (Årsmöte). Minst en månad skall förflyta mellan de två sammanträdena. Vid vardera av 

dessa sammanträden måste beslutet, för att vara giltigt, biträdas av minst 5/6 av antalet avgivna röster. 

§ 15. KMK:s upplösning 

Beslut om KMK:s upplösning kan endast fattas genom beslut vid två på varandra följande Årsmöten och på av 

styrelsen väckt förslag, som minst 30 dagar före mötet blivit klubbmedlemmarna delgivet. För dylikt besluts 

giltighet fordras, att det biträdes av minst 5/6 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande Årsmöten.  

I händelse av KMK:s upplösning skall dess tillgångar överlämnas till lämplig institution för båtsportens 

befrämjande i Sverige. Beslut härom skall fattas vid det sista av ovannämnda möten. 

 


