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Antagna 1964
Reviderade 1968, 1980, 1999, 2006, 2008, 2013, 2017, 2018, 2020 och 2021
1 ÄNDAMÅL
1:1 Sätra Båtsällskap, nedan kallat SBS, är bildat 1964 och har sitt säte i Skärholmen, Stockholms kommun. SBS
är en allmännyttig ideell förening med syfte att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning,
ungdomsverksamhet och anordnande av tävlingar. Sällskapet skall även verka för en god vatten- och
skärgårdsmiljö och värna om gott kamrat- och sjömanskap och god idrottsanda.
§ 2 MEDLEMSFORMER
2:1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.
2.2 Kategorier medlemskap
Aktivt medlemskap är avsett för medlem vars båt registrerats i SBS:s register och gäller endast EN båt och EN
hamnplats.
Stödjande medlemskap är avsett för tidigare aktiv medlem, som varit medlem i SBS under 5 år och inte längre
har båt registrerad i SBS. Person som arbetar som funktionär eller styrelsemedlem kan också ansöka om
stödjande medlemskap utan att tidigare varit aktiv medlem. Stödjande medlem har, om förutsättningar finns,
förtur till båtplats i SBS hamn.
Juniormedlem kan den bli som fyller högst 17 år under året. Båtägande är inget krav. Juniormedlemskap varar
längst till och med det år han/hon fyller 20 år. Juniormedlem, som låter registrera egen båt i SBS, blir
automatiskt aktiv medlem så snart båtplats ställs till förfogande i SBS:s hamn. I annat fall blir juniormedlemmen
automatiskt stödjande medlem det år han/hon fyller 21 år.
Till hedersmedlem kan, på förslag av styrelsen, utses person som under en följd av år förtjänstfullt främjat
SBS:s intressen.
Aktiv medlem blir automatiskt seniormedlem det år han/hon fyller 80 år. Seniormedlem kan befrias från SBS:s
plikter, som styrelsen beslutar om. Aktiv medlem som arbetar som styrelseledamot och suppleant i styrelsen
befrias från arbetsplikt och sommarvakt. Funktionär kan befrias från SBS plikter om SBS styrelse beslutat om ett
sådant undantag.
§ 3 MEDLEMSREGISTER
3:1 Över SBS:s medlemmar skall föras ett register innehållande medlemmens namn, adress, telefonnummer,
mobiltelefonnummer, e-postadress, personnummer samt i förekommande fall bryggplats, fullständiga båtdata,
försäkringsbolag och båtförsäkringsnummer.
3:2 Medlem skall snarast och skriftligen anmäla ändrade uppgifter enligt 3:1 till registeransvarig.
§ 4 MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE
4:1 Medlemskap kan erhållas enligt § 2, såvida inte SBS:s syfte eller särskilda skäl hindrar detta.
4:2 Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa SBS:s stadgar, ordningsföreskrifter och i laga
ordning fattade beslut, görs skriftligt till SBS:s styrelse som tar beslut om medlems antagning.
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4:3 Önskar aktiv medlem övergå till att bli stödjande medlem anmäls detta skriftligt till SBS:s styrelse.
4:4 Medlem, som vill utträda ur SBS, skall anmäla detta skriftligt till styrelsen.
4:5 Juniormedlem behöver inte skriftligen anmäla ändringar enligt 4:3 och 4:4 ovan.
4:6 Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt utträde ur SBS. Styrelsen
kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.
4:7 Medlem som under en treårsperiod brutit tre gånger mot SBS:s stadgar eller ordningsföreskrifter anses ha
begärt utträde ur SBS. Ansvarig funktionär meddelar medlem begångna regelbrott skriftligen. Vid vissa
regelbrott ska även extra avgift betalas. Registrering av begånget regelbrott görs av styrelsen. Om medlem
skriftligen anger särskilda skäl kan styrelsen medge undantag.
§ 5 MEDLEMS UTESLUTNING
5:1 Medlem, som motverkat SBS:s ändamål enligt § 1, eller uppenbarligen skadat dess intressen, kan på
styrelsens förslag av ordinarie eller extra medlemsmöte, med minst 2/3 röstmajoritet, uteslutas.
5:2 Till medlemsmöte, som skall avgöra i 5:1 angiven uteslutning, skall av kallelsen framgå att ett
uteslutningsärende skall behandlas.
5:3 Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall i 5:2 angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering.
5:4 Uteslutning av i denna § nämnt slag skall rapporteras till Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF. Medlem,
som således uteslutits av SBS:s möte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos
förbundet inom tre veckor. (Se SMBF:s styrelses förklaring i förbundets
stadgar § 4).
§ 6 BESLUTANDE INSTANS
6:1 SBS:s högsta beslutande instanser är medlemsmöten såsom årsmöte, ordinarie och extra medlemsmöten.
6:2 Styrelsen är, i frågor som inte uttryckligen förbehållits ett medlemsmöte, SBS:s högsta instans mellan
medlemsmöten.
§ 7 VERKSAMHETSÅR
7:1 SBS:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden första januari till och med sista december
§ 8 ÅRSMÖTE
8:1 Årsmöte skall avhållas årligen före den 15 mars, efter samordning med SVI.
8:2 Datum och plats för årsmöte meddelas senast 14 dagar i förväg, handlingar som ska behandlas på årsmötet
ska finnas tillgängliga 14 dagar innan mötet.
8:3 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Propositioner och motioner.
9. Val av:
A. Ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten och övriga ordinarie styrelseledamöter samt
styrelsesuppleanter.
B. Revisorer och revisorssuppleant.
C. Övriga funktionärer.
D. Valberedning.
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10. Hedersmedlemmar.
11. Förtjänsttecken.
§ 9 ORDINARIE MEDLEMSMÖTEN
9:1 Varje år bör, utöver årsmötet, avhållas 3 ordinarie medlemsmöten på dag som styrelsen bestämmer.
Datum och plats meddelas senast en vecka i förväg.
9:2 På årsmötet alternativt ett ordinarie medlemsmöte senast 1 december, ska verksamhetsplan, avgifter och
budget för kommande år beslutas.
9:3 På årsmötet eller lämpligt medlemsmöte i SBS skall följande SVI-frågor behandlas:
a) Verksamhetsberättelse och bokslut för SVI för det gångna året.
b) Revisorernas berättelse.
c) Frågan om ansvarsfrihet för SVI:s styrelse.
d) Budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
e) Val av SBS:s representanter till SVI:s styrelse.
f) Val av revisorer.
§ 10 EXTRA MEDLEMSMÖTEN
10:1 Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat.
10:2 Om SBS:s revisorer, eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar, skriftligen begär ett
extra medlemsmöte för behandling av visst ärende skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till
sådant möte.
10:3 Vid extra medlemsmöte får endast förekomma de ärenden som föranlett mötet.
10:4 Extra uttaxering kan företas efter beslut på ordinarie eller extra medlemsmöte
§ 11 RÖSTRÄTT
11:1 Medlemmar äger i enlighet med §2 rösträtt under förutsättning att debiterade avgifter inbetalats.
11:2 Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
§ 12 MOTIONER
12:1 Motioner till årsmötet skall i skriftlig form vara SBS:s styrelse tillhanda senast 1 januari.
§ 13 STYRELSE
13:1 SBS företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar SBS:s egendom och medel,
förbereder ärenden till årsmötet och ordinarie samt eventuella extra medlemsmöten och verkställer därvid
fattade beslut.
13:2 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och minst tre suppleanter. Minst fem ledamöter skall vara aktiva
medlemmar med i SBS registrerad båt.
13:3 Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga. Föreligger fler kandidater än
antalet befattningar som skall tillsättas, sker omröstning, varvid de är valda, som i tur och ordning erhållit
högsta röstetal. Om någon så begär skall omröstningen vara sluten.
13:4 Såväl ordinarie ledamot som suppleant/vice väljs på två år. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till
kontinuiteten varvid kortare mandattid kan bli aktuell.
13:5 Vid sitt konstituerande möte, som skall avhållas senast under mars månad, utser styrelsen en eller två vice
ordförande, arbetschef, vice arbetschef, vice hamnkapten samt två firmatecknare för SBS:s konto. Beslut om
firmatecknare skall då förklaras omedelbart justerat. SBS:s firma skall kunna tecknas av valda firmatecknare var
för sig.
13:6 Styrelsen kan till sig adjungera en eller flera medlemmar.
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§ 14 STYRELSENS SKYLDIGHETER
14:1 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i besluten och inte reserverat sig. Eventuella
reservationer skall antecknas i protokollet.
14:2 För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att alla styrelsemedlemmar är kallade och att minst fem
styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsen kan även fatta beslut per capsulam.
14:3 Även styrelsesuppleanterna skall deltaga i styrelsens sammanträden för att kunna träda in vid ordinarie
styrelseledamots frånvaro.
14:4 Styrelsen skall upprätta en förteckning över samtliga styrelsemedlemmars arbetsuppgifter.
14:5 Årsmöte eller medlemsmöte fastställer ordningsföreskrifter.
14:6 Styrelseledamot, som utan vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden,
anses ha utträtt ur styrelsen.
§ 15 REVISORER
15:1 Två revisorer skall väljas för vardera två år men växelvis så att en avgår varje år. En revisorssuppleant väljs
för ett år i taget.
15:2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och SBS:s räkenskaper och inför årsmötet avge skriftlig
revisionsberättelse samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.
15:3 Förekommer fel i räkenskaperna och/eller förvaltningen i övrigt och detta förtigs av revisorerna, drabbas
dessa av samma ansvar som styrelsen.
§ 16 VALBEREDNING
16:1 Valberedningen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och väljs för en tid av ett år.
16:2 Valberedningens uppgift är att:
•
•

mottaga nomineringar från klubbens medlemmar
själv aktivt söka lämpliga kandidater.

16:3 Ledamot i valberedningen får inte inneha styrelsepost inom SBS eller SVI.
§ 17 BESLUT OCH VAL
17:1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där kvalificerad majoritet ej särskilt föreskrivs i dessa stadgar.
17:2 Öppen omröstning skall tillämpas. Sluten omröstning skall tillämpas vid personval om någon så begär.
17:3 Vid omröstning, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet.
17:4 Vid beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer äger styrelsen inte rätt att rösta.
§ 18 HAMN
18:1 Hamnen är avsedd som sommarplats för SBS-medlemmars båtar.
18:2 I eget och SBS:s intresse skall medlem iakttaga god ordning och värna om miljön inom hamnområdet.
18:3 Överlåtes båt till utomstående äger den nya ägaren ingen rätt till båtplatsen.
18:4 Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad. Bevis härom skall på anmodan kunna visas upp för hamnkapten
eller av honom utsedd medhjälpare.
18:5 Utöver denna paragraf gäller ordningsföreskrifter för hamn.
§ 19 ARBETEN OCH VAKT
19:1 Aktiv medlem har att fullgöra arbetsplikt enligt ordningsföreskrifter men äger rätt att skicka ersättare.
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19:2 Arbetspliktig medlem ansvarar själv för att via sbs.batdata.se alternativt anmälningsblankett, till
arbetschefen anmäla sig till någon av de schemalagda arbetsdagarna, alternativa arbetstillfällen eller begäran
om friköp.
19:3 Alla aktiva medlemmar med båt i SBS:s hamn har att fullgöra vaktplikt enligt vaktschema och
ordningsföreskrifter men äger rätt att skicka ersättare.
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§ 20 KLUBBHUS
20:1 Klubbhuset tillhör och förvaltas av SBS.
20:2 Klubbhusets användande regleras av särskilda ordningsföreskrifter.
§ 21 Miljö
21:1 Medlemmar skall följa SBS:s miljöpolicy och SBS:s ordningsföreskrifter för miljön.
§ 22 VARV
22:1 SBS är medlem i Sättra Varf Intresseförening, SVI, som står till tjänst med torr- och sjösättning samt
vinterplats på SVI:s område. SVI har egna stadgar och föreskrifter.
§ 23 STANDERT
23:1 SBS:s standert har följande utseende: Vit tvåtungad botten med blå triangel, texten SBS i blått på det vita
fältet.
23:2 Medlems båt bör föra SBS:s standert.
§ 24 STADGEÄNDRING
24:1 Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av möteskallelsen.
23:2 För att ett stadgeändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 röstmajoritet vid
två på varandra följande ordinarie medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet skall
paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 25 SBS:s UPPLÖSNING
25:1 Förslag till upplösning kan endast behandlas på medlemsmöte i Stockholm.
25:2 Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas, skall skriftligen sändas till
samtliga medlemmar.
25:3 För beslut om upplösning fordras minst tre fjärdedels röstmajoritet på två föreningsmöten med minst en
månads mellanrum.
25:4 Efter beslut om upplösning, beslutas hur tillgångar fördelas och skulder regleras.

Upplaga 8 godkänd 2021-03-09

Stadgar för Sätra Båtsällskap reviderade 2021

