STADGAR
för
SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND – SKBF
gäller från 1993 03 13, reviderade 2003-02-06, 2011-11-11
Förbundet bildades 1970-02-25.
Förbundets ursprungliga namn Östra Sörmlands Båtförbund , ÖSBF ändrades 1993-03-13.
Förbundet är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU) för anslutna båtklubbar.

§1 Förbundets ändamål och syfte
Förbundet är en allmännyttig ideell sammanslutning, som har till ändamål att samla
Båtklubbar/Båtsällskap inom Sörmlandskusten för att främja båtlivsutövarna enligt följande program:
 Verka som serviceorgan i vad avser båtlivsfrågor av allmänt och principiellt intresse för
Båtklubbar/Båtsällskap.
 Främja fritidsbåtverksamhetens utveckling och dess riktiga bedrivande, särskilt dess anpassning till
människa, miljö och samhälle samt att härvid även deltaga i det nationella arbetet inom detta område.
 Bedriva upplysning och utbildning och verka för gott sjömanskap och ökad sjösäkerhet.
 Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer i
båtlivsfrågor.
 Särskilt stödja utövandet av båtliv bland ungdomar.

§2 Medlemskap
Förbundet består av anslutna Båtklubbar/Båtsällskap inom Stockholms län och Södermanland.
Båtsällskap benämns i fortsättningen Båtklubb.
 Båtklubb skall vara ansluten till SKBF med samtliga medlemmar.
 Förbundet är distriktsförbund inom SBU.
 Förbundets beslutande organ är:
o
Årsmötet
o
Extra årsmöte
o
Förbundsstyrelsen
 Båtklubb kan, efter skriftlig ansökan, av förbundsstyrelsen, beviljas medlemskap i förbundet, om klubbens
verksamhet är förenlig med förbundets stadgar. Underrättelse om beviljat medlemskap skall snarast lämnas
till SBU.
 Båtklubb skall senast 30 dagar efter årsmötet lämna uppgift om klubbens funktionärer mm i enlighet efter
vad som föreskrivs av förbundet eller av SBU.
 Båtklubb skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter. Betalning skall ske senast 1 maj.

§3 Årsmöte
Förbundets årsmöte hålls i november. Kallelse skall utsändas senast 9 veckor före årsmötet och 3 veckor före
extra årsmöte.
 Båtklubb, som vill få ärende behandlat vid ordinarie årsmöte, måste lämna förbundsstyrelsen framställning
därom med redogörelse för ärendet senast 6 veckor före ordinarie årsmöte.
 I kallelsen till extra årsmöte skall anges det eller de ärenden, som skall föredras till behandling vid extra
årsmöte.
 Vid årsmöte eller extra årsmöte representeras klubben av 1 ombud med rösträtt. Ombud får ej företräda mer
än en klubb. Ledamot av förbundsstyrelsen eller revisor får ej vara ombud. Båtklubb skall till varje årsmöte
lämna styrkt fullmakt för ombudet att företräda klubben.
 Vid årsmöte eller extra årsmöte har båtklubb en grundröst samt därutöver en röst för varje påbörjat 100-tal
medlemmar i båtklubben. Röstberäkningen sker på grundval av den uppgift om antal medlemmar i respektive
båtklubb som senast lämnats i stadgeenlig rapport och för vilka vederbörande klubb till förbundet erlagt
fastställd avgift.
 Rösträtt vid årsmöte och vid extra årsmöte fastställes i röstlängd av förbundsstyrelsen.
 Utöver ombud äger övriga närvarande jämte ledamot av förbundsstyrelsen och revisor i förbundet förslagsoch yttranderätt vid årsmöte och extra årsmöte.
 Valnämndens ledamöter skall vid årsmötet och extra årsmöte avge förslag och yttra sig i ärende, som
valnämnden berett.
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 Yttranderätt vid årsmöte och vid extra årsmöte tillkommer även Hedersledamot och SBU-representant.
 Annat ärende vid årsmöte eller extra årsmöte än sådant, som avser ändring av förbundets stadgar, avgörs
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. Omröstning sker öppet, dock ska val,
om ombud så begär, ske med slutna sedlar.
 Förbundsstyrelsen eller båtklubb äger senast 9 veckor före årsmöte eller extra årsmöte skriftligen framföre
motiverat förslag till ändring av förbundets stadgar.
 Stadgeändring sker genom beslut därom, som biträdes av båtklubbar med minst 2/3 majoritet av de vid mötet
företrädda rösterna och vad som gäller enligt SBU:s ramstadgar för obligatorisk stadgebestämmelse.
 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av 2 personer att jämte ordförande justera mötets protokoll och att vid behov tjänstgöra som
rösträknare.
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och förslag från förbundsstyrelsen eller av förslag som antagits under
årsmötets förberedande del.
10. Fastställande av medlemsavgift samt inkomst- och utgiftsstat.
11. Val av förbundsstyrelse.
12. Val av valnämnd.
13. Val av revisorer och revisorsuppleant.
14. Avslutning.
 Vid extra årsmöte får endast upptagas till behandling ärende, som angivits i kallelsen till extra årsmötet.

§4 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, sekreterare, kassör och minst 2 ledamöter samt vid behov utse
2 suppleanter.
Ledamöter och eventuella suppleanter väljs för en period om 2 år.
Ordförande och sekreterare väljs jämna år, alla övriga udda år.
Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.
Styrelsen äger rätt att adjungera person för speciellt ändamål.
Förbundsstyrelsen beslutar om ordinarie styrelsesammanträden och sammanträder på kallelse av ordförande, när
denne finner sammanträde påkallat eller framställning därom görs av minst 3 styrelseledamöter.
Suppleanter äger rätt att närvara vid styrelsesammanträde och inträder på kallelse av ordförande i ordinarie
ledamots ställe vid förfall för denne.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöter, däri inbegripet i styrelseledamots ställe tjänstgörande
suppleant, är närvarande vid sammanträdet.
Styrelseledamot eller tjänstgörande suppleant får ej utöva rösträtt på grund av fullmakt från annan
styrelseledamot.
Styrelsen äger i särskilt ärende rätt att åt annan uppdraga att företräda förbundet.
Förbundsstyrelsen åligger, utöver vad som sägs i dessa stadgar att:
 representera förbundet
 vara förbundets verkställande organ
 förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet.
 vid behov inhämta yttrande från Båtklubb.
 till ordinarie årsmöte upprätta berättelser över Förbundets verksamhet samt föreslå inkomst- och utgiftsstat.
 förvalta förbundets medel och ansvara för förbundets ekonomi.
 utse kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppdrag.
 vid behov biträda klubbarna vid förhandlingar och kontakter med myndigheter.

§5 Valnämnd
Ordinarie årsmöte väljer för tiden till nästa ordinarie årsmöte en valnämnd bestående av 3 ledamöter, varav en
skall utses att vara sammankallande och ordförande.
Ledamot av förbundsstyrelse eller revisor får inte väljas till ledamot i valnämnden.

Sida 2(3)

Valnämnden, som sammanträder på kallelse av sin ordförande skall upprätta förslag till:
 förbundsstyrelse
 revisorer
 valnämnd
 ordförande och sekreterare för årsmötet
Valnämnden skall senast 6 veckor före ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen överlämna sina till årsmötet
ställda förslag. Vid fullgörande av sitt uppdrag skall valnämnden från båtklubbarna infordra förslag på
kandidater för aktuella val.

§6 Förbundets revision och förvaltning

 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är 1/10 – 30/9. Förbundets verksamhet granskas av 2 revisorer,
som utses på årsmötet.
 Revisorerna skall efter verkställd revision senast 4 veckor före ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen
överlämna kopia på revisionsberättelsen jämte de för revisionen mottagna handlingarna.
 Förbundsstyrelsen har att senast 5 veckor före ordinarie årsmöte överlämna erforderliga handlingar till
revisorerna.

§7 Emblem och förtjänsttecken
Styrelsen eller medlemsklubbar kan nominera förtjänstfulla medlemmar till emblem och förtjänsttecken, varefter
styrelsen beslutar. Emblem och förtjänsttecken utdelas på årsmötet.

§8 Firmateckning
Förbundets firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande, sekreterare och kassör var för sig med
följande undantag:
 Post- och bankgirobetalningar samt kontantuttag för löpande utgifter - ordförande och kassör.
 Utbetalningar över 10 000 SEK som godkänts vid styrelsemöte, gäller dock ej utbetalning för SBU:s årliga
förbundsavgift.
 Korrespondens och avtal inom ramen för en kommittés verksamhet - kommittéansvarig.
 Övrig löpande korrespondens till båtklubbar, SBU, myndigheter och organisationer - ordförande, sekreterare
eller kassör

§9 Båtklubbs utträde eller uteslutning, enskild medlems uteslutning

 Utträde ur förbundet sker efter skriftlig ansökan till förbundsstyrelsen därom.
 Båtklubb som bryter mot förbundets stadgar eller bristande avgiftsbetalning av medlemsavgifter kan uteslutas
ur förbundet av årsmötet.
 Medlem i båtklubb, som utesluts av annan anledning än bristande avgiftsbetalning, kan inom 3 veckor efter
det beslut om uteslutning delgivits medlemmen, överklaga beslutet genom skriftligt besvär till förbundet.
 Förbundsstyrelsen prövar och avgör anförda besvär över uteslutning ur båtklubben.

§10 Förbundets upplösning
Förslag om upplösning skall, för att tas upp till behandling, väckas av minst 1/3 av förbundets medlemmar.
Ärendet skall handläggas vid två (2) på varandra förekommande förbundsmöten, av vilka det ena skall vara
årsmöte.
För beslut om upplösning erfordras vid båda förbundsmötena ¾ majoritet av samtliga anslutna klubbars röstetal.
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