
BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR 

Reviderade 1982-03-13, 1994-04-27, 2008-11-20 samt 2012-11-29. 

 

1 NAMN 

Blekinge Båtförbund, stiftat i april 1969, är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen för 

till denna anslutna klubbar. 

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Förbundets ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom 

2.1 att Främja fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga 
bedrivande, verka för ökade kunskaper inom båtlivets område 
samt för god miljövård. 

2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för 

regionala och lokala myndigheter och organisationer  
2.3 att vara ett samarbetsorgan för anslutna båtklubbar i frågor av  

  gemensamt intresse 

2.4 att hos SBU anhängiggöra frågor av stor betydelse för  

verksamheten i de fall fråga ej kunnat lösas regionalt eller 

lokalt eller när fråga anses ha riksintresse 

 

3  MEDLEMSKAP 

3.1 Medlemskap kan efter skriftlig framställning härom beviljas båtklubb eller 

annan organisation, om dess verksamhet är förenlig med förbundets stadgar. 

3.2 Ansökan om medlemskap skall åtföljas av stadgar eller annan handling som 

styrker organisationens verksamhet och uppgifter samt uppgift om styrelsens 

sammansättning, antalet medlemmar och antalet båtägare. 

3.3 Beviljande av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen 

3.4 Om medlem motverkar förbundets arbete eller ej ställer sig till efterrättelse 

förbundets stadgar och stadgeenligt fattade beslut, kan förbundets båtdag 

upphäva medlemskapet. Härför erfordras minst 2/3 majoritet 

 

4 BESLUTANDE ORGAN 

 Förbundets organ är 

 4.1 Båtdagen 

 4.2 Vårmöte 

 4.3 Extra båtdagen 

 4.4 Förbundsstyrelsen 

 

5 VERKSAMHETSÅR 

 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober – 30 september 

 

6 UPPGIFTER FRÅN MEDLEMMARNA 

Förbundet skall senast den 20 januari årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter 

beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemstal och båtantal enligt senaste 

årsredovisning 

 



7 AVGIFTER 

 Medlem skall årligen erlägga av båtdagen beslutade avgifter. Betalning skall ske senast 1 juni 

 

8 ORDINARIE MÖTEN – BÅTDAG OCH VÅRMÖTE 

 8.1 Båtdagen avhålles årligen senast under november månad 

8.2 Båtdagen uppdelas i en beslutande avdelning, årsmötet, och en informerande 

för alla öppen avdelning beträffande aktuella frågor av mera allmänt intresse. 

8.3 Datum och plats för båtdag meddelas senast en månad i förväg. Kallelse, 

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, föredragningslista, kommittéers 

rapporter, inkomna motioner, förslag och framställningar utsänds senast tre 

veckor före Båtdag. 

8.4 Medlem äger vid Båtdag två röster för 0-50 enl. pkt 6 redovisade 

klubbmedlemmar samt därefter en röst för varje ytterligare 50-tal 

Varje medlem erhåller dock högst 5 röster, vid vårmöte och Båtdag tillkommer 

rösträtt för ett ombud för varje ansluten båtklubb och rösträtten skall vara 

styrkt med fullmakt. Ombud får endast rösta för en egen klubb.  

 Förbundets revisorer får inte verka som ombud. 

8.5 Följande ärenden skall förekomma vid Båtdagens mötesdel: 

 1    Upprop och fastställande av röstlängd. 

 2    Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3    Fråga om Båtdagen är behörigen utlyst. 

 4    Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets  

  protokoll. 

 5    Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet  

  och förvaltning. 

 6    Behandling av revisorernas berättelse. 

 7    Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 

 8    Fastställande av inkomst- och utgiftsstat. 

 9    Val av förbundsstyrelse enl. pkt 10. 

 10  Val av revisorer enligt pkt 11. 

 11  Val av valberedning (se pkt 12). 

 12  Övriga val. 

 13  Behandling av motioner samt förslag och framställningar från 

  styrelsen. 

 14  Fastställande av årsprogram. 

 

8.6 Vårmötet avhålles årligen före mars utgång. 

8.7 Kallelse och föredragningslista utsänds senast en månad före Vårmötet. 

8.8 Regler för rösträtt vid Båtdagen (pkt 8.4) gäller även vid Vårmötet. 

8.9 Följande ärenden skall förekomma vid Vårmötet. 

 1 Upprop och fastställande av röstlängd. 

 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3 Fråga om Vårmötet är behörig ordning utlyst. 

 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets  

  protokoll. 

 5 Behandling av förslag och framställningar från styrelsen. 

 6 Övriga ärenden. 

 7 Informerande del (se pkt 8.2) 

 



 

 

 

9 EXTRA BÅTDAG 

9.1 Extra Båtdag hålls när förbundsstyrelsen finner så påkallat eller om 1/3 av 

förbundets medlemmar gör framställning härom. 

9.2 Kallelse till Extra Båtdag utsänds senast två veckor före dess avhållande. 

 Kallelse skall innehålla motivering för den Extra Båtdagens utlysande, 

föredragningslista samt handlingar gällande det ärende som önskas 

behandlade. 

9.3 Extra Båtdag bör såvitt möjligt även omfatta en informerande del enligt punkt 

8.2. 

9.4 Reglerna för rösträtt vid Båtdagen (pkt 8.4) gäller även Extra Båtdag. 

9.5 Vid Extra Båtdag skall utöver anmälda frågor/ärenden enligt pkt 8.5.1 – 8.5.4 

förekomma. 

10 FÖRBUNDSSTYRELSE 

 10.1 Förbundsstyrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar 

  att representera förbundet. 

  att vara förbundets verkställande organ. 

  att förbereda inkomna ärenden och motioner för Båtdagen. 

  att då så befinnes nödvändigt begär yttrande från medlemmarna. 

  att förbereda tid och plats för Båtdag. 

att upprätta berättelse om förbundets verksamhet samt föreslå 

inkomst- och utgiftsstat. 

att förvalta förbundets medel och bära ansvar för föbundets 

ekonomi. 

att ange uppgifter för kommittéer och arbetsgrupper med 

speciella uppgifter. 

att föra båtregister. 

 10.2 Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter: 

  Ordförande. 

  Vice Ordförande. 

  Sekreterare. 

  Biträdande sekreterare/kassör. 

  Kassör. 

Samt 8 st ordinarie ledamöter, vilka väljas för en tid av två år på så sätt att 

ordförande och biträdande kassör samt fyra ordinarie ledamöter väljs varje 

Båtdag med jämnt år och kassör jämte 6 st ordinarie ledamöter väljs vid udda 

årtal.  

 10.3 Styrelsen utser inom sig ett utskott som består av minst tre ledamöter. 

 10.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

 

 

 



11 REVISION 

11.1 Förbundets verksamhet granskas av två revisorer vilka väljs för en tid av två år 

och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett 

år. 

11.2 Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna 

före den 15 oktober. 

 Revisionsberättelse skall överlämnas till förbundsstyrelsen senast fyra veckor 

före Båtdagen. 

 

 

 

12 VALBEREDNING 

12.1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av Båtdagen 

för tiden intill nästa Båtdag. 

12.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till förbundsstyrelsen senast fyra 

veckor före Båtdagen. 

 

13 KOMMITTEÈR OCH ARBETSGRUPPER 

Inrättandet av stående kommittéer beslutas av Båtdagen som även med ett års mandattid 

tillsätter ordförande och ledamöter i sådan kommitté. 

14 Beslut och val 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar särskilt 

föreskriven. 

Avgörandet sker genom öppen omröstning utomför de fall att vid val någon fordrar sluten 

sådan. 

Vid falla av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

15 FIRMATECKNING 

Förbundet som firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med endera 

sekreteraren eller kassören. Styrelsen kan till ledamot delegera att ensam teckna firma, 

beträffande specificerade ärenden. 

 

16 EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN 

 För förbundets emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser. (Bil.1) 

 

17 STADGEÄNDRING 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie Båtdag, eller Vårmöte. 2/3 

majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet. 

 

18 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING 

Förslag om Förbundets upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta skall framgå av 

kallelsen.  För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två beslutande möten efter 

varandra varav ett ska vara ett årsmöte och med minst tre månaders mellanrum. 

När beslut om upplösning fastställts skall förbundets tillgångar fördelas mellan anslutna 

klubbar. Fördelning av tillgångar sker enligt senaste redovisade antal medlemskap och 

fakturerade medlemsavgifter. 



BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS INSTIFTADE UTMÄRKELSER   Bilaga 1. 

Förbundets utmärkelser utgöres av: 

 Standar 

 Förtjänstnål 

 Diplom 

Utmärkelserna utdelas av förbundsstyrelsen. 

Utmärkelserna utdelas - efter förbundsstyrelsens prövning: 

 Sammanslutning eller enskild som med nit och intresse arbetat för fritidsorganisationerna eller på 

annat sätt gjort förbund/klubbar stora tjänster. 

DETALJBESTÄMMELSER 

Förbundsstandar kan tilldelas: 

 Dels organisation ansluten till Vårt förbund. 

 Dels annan organisation med vilken förbundet haft (har) gagnrikt samarbete. 

 Dels enskild inom förbund/klubbstyrelse nedlagt mångårigt förtjänstfullt arbete. 

Standaret utdelas med stång och graverat med utdelningsdatum. 

Förbundets förtjänstnål kan tilldelas: 

 Enskild medlem i Vår organisation som genom flerårigt intresserat arbete gjort 

fritidsbåtsverksamheten i förbund och klubbar stora tjänster. 

Förbundets diplom med texten ”För intresserat och gagnande arbete inom fritidsbåtsorganisationerna” kan 

tilldelas: 

 Medlem i Vår organisation som i förbund/klubbstyrelse, enligt ovanstående text, nedlagt intresserat 

och gagnrikt arbete. 

Förbundets diplom med texten ”För gagnande, intresserat arbete med utbildnings- och tävlingsverksamhet” 

kan tilldelas: 

 Medlem i Vår organisation som erkänsla för nedlagt arbete som funktionär inom utbildnings- och 

tävlingsverksamhet samt för förtjänstfullt deltagande i utbildnings- och tävlingsverksamhet. 

Utmärkelserna skall utdelas restriktivt. 

Förbundsstyrelsen inhämtar vid behov förslag från anslutna klubbar. 

Anslutna klubbar kan också föreslå (ansöka om) utmärkelser för enskilda medlemmar varvid beslut och 

motivering skall bestyrkas. 

Utmärkelser i lager skall förvaras av förbundskassören. 

Registerkort över utdelade utmärkelser föres och förvaras av förbundssekreteraren. 

 


