Stadgar för
ROSLAGENS BÅTFÖRBUND
Reviderade och antagna vid Båtdagen 2003, 2008 och 2017
Roslagens Båtförbund (RBF), nedan kallat Förbundet, bildades år 1966 och
är ett regionalt Förbund inom Svenska Båtunionen (SBU). Förbundet är en
sammanslutning av båtklubbar och båtsällskap i Uppland, nedan kallat
Klubb.
§ 1 Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att som allmännyttig ideell organisation främja
fritidsbåtlivet inom regionen enligt följande program:
• Vara anslutet till Svenska Båtunionen
• Främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling och bedrivande
• Upplysa om och samordna utbildning i navigation och sjörättsliga
bestämmelser
• Verka för ett gott sjömanskap och ett hänsynsfullt uppträdande i
fritidsbåtlivet.
• Bevaka miljöfrågor som berör fritidsbåtlivet
• Verka för behållande och utbyggnad av sjösäkerhetsanordningar.
• Stödja ungdomsverksamhet inom Klubb.
• Vara remissinstans gentemot myndigheter och andra organisationer.
• Vara rådgivande kontaktorgan för Klubb. Vara serviceorgan i
båtlivsfrågor av allmänt principiellt intresse.
§ 2 Medlemskap
2.1 Anslutning
Klubb som arbetar i enlighet med eller ansluter sig till Förbundets ändamål
och som har sin verksamhet inom Förbundets region kan anslutas till
Förbundet.
2.2 Ansökan och antagning
Ansökan om inträde ska ske skriftligen till Förbundsstyrelsen vilken beslutar
om antagning av ny Klubb.
Ansökan ska innehålla uppgift om antal medlemmar och Klubbens styrelse.
Klubbens stadgar ska bifogas ansökan.
Klubbens stadgar bör följa Svenska Båtunionens normalstadgar för
båtklubbar.
Avslås ansökan ska Förbundsstyrelsen lämna motivering för detta till
Klubben. Klubben kan då göra en ny reviderad ansökan. Avslås även den,
kan ärendet överklagas vid Förbundets ordinarie Båtdag.

2.3 Medlemskategorier
Klubb kan vara enkel- eller dubbelansluten till Förbundet. Ansluten Klubb
är via Förbundet medlem i Svenska Båtunionen (enkelansluten).
Dubbelansluten är Klubb som även är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
Klubbmedlemmarna indelas i följande kategorier:
Enskilt medlemskap, vuxen
Medlemskap för personer fr.o.m. 21 år som inte ingår i
familjemedlemskap. Ett ex av tidningen Båtliv ingår.
Familjemedlemskap
I Klubb, som har familjemedlemskap, kan alla i en familj boende på
samma adress anslutas till Klubben genom ett familjemedlemskap.
Familjen får ett ex av tidningen Båtliv.
Enskilt medlemskap, ungdom
Ungdomsmedlemskap för medlemmar t.o.m. 20 år som inte ingår i
familjemedlemskap. Ett ex av tidningen Båtliv ingår.
Klubben är med hela sitt medlemsantal ansluten till Förbundet. Register
över samtliga medlemmar ska finnas hos Klubben och dessa ska även vara
registrerade i Svenska Båtunionens AdministrationSystem BAS.
2.4 Utträde
Klubb som vill utträda ur Förbundet ska skriftligen anmäla detta till
Förbundsstyrelsen. Utträde sker vid nästkommande årsskifte. Utträde
innebär inte befrielse från skyldighet att betala eventuella skulder till
Förbundet.
2.5 Uteslutning
Klubb som inte fullgör sina skyldigheter gentemot Förbundet kan uteslutas.
Klubb som visat sig bedriva för Förbundets syfte skadlig verksamhet eller
åstadkommer skada för annan Klubb, kan på Förbundsstyrelsens förslag
uteslutas.
Uteslutning beslutas av Båtdagen med minst 2/3 majoritet.
Uteslutning innebär inte befrielse från skyldighet att betala eventuella
skulder till Förbundet.
Utesluten Klubb kan beviljas nytt inträde efter skriftlig ansökan om tidigare
skulder till Förbundet har reglerats.
Klubbmedlem som har uteslutits av sin Klubb kan begära prövning av
uteslutningen hos Förbundet. Yttrande över uteslutningen lämnas därvid av
Förbundsstyrelsen till Klubben.
§ 3 Uppgifter från Klubbar
3.1 Medlemsregister
Klubb ska kontinuerligt rapportera förändring av Klubbens medlemmar och
funktionärer.
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3.2 Årsrapport
Klubb ska årligen lämna medlemsstatistik enligt Svenska Båtunionens
bestämmelser.

§ 4 Verksamhetsår Förbundets verksamhetsår omfattar perioden 1
januari – 31 december.
§ 5 Avgifter
Medlemsavgift och övriga avgifter beslutas av Båtdagen. I avgiften ingår
medlemsavgiften till Svenska Båtunionen. Medlemsavgiften utgår årligen och
beräknas på antal avgiftsgrundande medlemmar den 1 januari innevarande
år. Betalning ska ske senast den 31 mars.
Vid anslutning av ny klubb erläggs avgifter enligt Svenska Båtunionens
regler.
§ 6 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är:
• Båtdag (Årsmöte)
• Extra Båtdag
• Förbundsstyrelsen
§ 7 Båtdag
Båtdagen är Förbundets högsta beslutande organ. Båtdag ska hållas varje år
under mars månad. Tid och plats för Båtdagen meddelas klubb senast åtta
veckor före mötesdagen. Föredragningslista, yttranden över inkomna
motioner och övriga formella handlingar publiceras eller sänds till klubbarna
senast tre veckor före Båtdagen. Båtdagen kan delas upp i en beslutande del
och en öppen del.
Vid den beslutande delen ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för Båtdagen
4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
5. Val av två röstkontrollanter
6. Fråga om Båtdagen är behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Behandling av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
9. Behandling av revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen
11. Motioner
12. Propositioner
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Fastställande av årets budget
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fastställande av avgifter och preliminär budget för nästkommande år
Val av förbundsstyrelse och suppleanter
Val av revisor och suppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

Vid den öppna delen bör ärenden presenteras i föredragsform eller liknande
med möjlighet till efterföljande diskussion.

Ansluten Klubb har motionsrätt till Båtdagen. Motion som ska behandlas på
Båtdagen, ska vara skriftlig och vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast den
1 januari.
§ 8 Extra Båtdag
Extra Båtdag hålls när Förbundsstyrelsen så finner nödvändigt eller om
minst tre anslutna Klubbar gör skriftlig framställan härom.
Senast tre veckor efter sådan framställan ska Förbundsstyrelsen
utsända kallelse. Endast frågor som angivits i kallelsen kan tas upp till
behandling.
§ 9 Klubbkonferens
Klubbkonferens används för information och diskussion mellan
Förbundsstyrelsen och Klubbarna och är ett rådgivande organ till
Förbundsstyrelsen. Klubbkonferens genomförs vid behov med ombud från
Klubbarna efter kallelse från Förbundsstyrelsen.
§ 10 Rösträtt och röstetal
10.1 Rösträtt
Varje Klubb som ingår i Båtförbundets medlemsförteckning har rösträtt vid
Båtdag och Extra Båtdag.
Rösträtten utövas genom av klubbstyrelsen utsedda delegater från varje
närvarande Klubb.
Ledamot eller suppleant i Förbundsstyrelsen får inte representera Klubb.
Delegat får inte representera mer än en Klubb.
10.2 Röstetal
Antal röster baseras på antalet avgiftsgrundande medlemskap den 1 januari
innevarande år.
1 – 150
medlemsavgifter = 1 röst
151 – 300 medlemsavgifter = 2 röster
301 – 450 medlemsavgifter = 3 röster
451 – 600 medlemsavgifter = 4 röster
Därutöver 1 röst per påbörjat 400-tal medlemsavgifter
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10.3 Beslut
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa
stadgar. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom då någon vid
personval fordrar sluten omröstning. Vid omröstning gäller vid lika röstetal
den mening som biträds av ordföranden för mötet, vid personval det förslag
som vinner efter lottning.
§ 11 Förbundsstyrelsen
Förbundets angelägenheter handläggs av Förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen sammanträder så ofta det är av behovet påkallat, dock
minst fyra gånger per år.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter och suppleanter är
kallade och minst fyra är närvarande.

Förbundsstyrelsen åligger utöver vad som fastställs i dessa stadgar:
• att representera förbundet
• att handlägga löpande ärenden
• att förvalta förbundets tillgångar
• att biträda klubbarna i kontakter med myndigheter och andra
organisationer
• att besluta om förbundstävlingar
• att utse särskilda arbetsenheter eller funktionärer
• att utse representanter till Båtriksdag och Unionsråd.
Förbundsstyrelsen utser inom sig firmatecknare.
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. Utskottet förbereder de
ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden samt sköter de av
styrelsen beslutade uppdragen.
12. Val
Förbundsstyrelsen väljs på Båtdagen och består av ordförande, sekreterare,
kassör och fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie
ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.
Ordförande, kassör och två ordinarie ledamöter väljs jämna år.
Sekreterare och två ordinarie ledamöter väljs udda år.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och ansvariga för övriga
funktioner.
För vissa funktioner som t.ex. miljöfrågor, säkerhetsbesiktning,
ungdomsfrågor mm kan förbundsstyrelsen utse adjungerad ledamot som
inte ingår i styrelsen. Adjungerad kan kallas till styrelsemöte när dennes
ämnesområde förekommer på dagordningen och har då yttranderätt, men
inte rösträtt.
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§ 13 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter valda av Båtdagen för en tid av ett
år.
En av ledamöterna utses till sammankallande.
Ledamot av Förbundsstyrelsen eller vald revisor får inte ingå i
valberedningen. Valberedningen ska i god tid före Båtdagen infordra
Klubbarnas nomineringar.
§ 14 Revision
Förbundet revideras av två revisorer valda av Båtdagen växelvis vartannat år
på två år samt två suppleanter på ett år.
Revisorerna granskar och avger sitt utlåtande över räkenskaperna samt
Förbundsstyrelsens verksamhet och ska i samband därmed till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.
Förbundets räkenskaper och verksamhetsberättelse ska vara tillgängliga för
revisorerna senast fyra veckor efter avslutat räkenskapsår.
Revisorernas berättelse ska lämnas till Förbundsstyrelsen senast fyra
veckor före Båtdagen. Förbundets medel ska vara placerade enligt god sed
på ett betryggande sätt. § 15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två
på varandra följande Båtdagar, varav en ska vara ordinarie Båtdag.
Förbundsstyrelsen ska lämna yttrande över förslag till ändring.
§ 16 Förbundets upplösning
Beslut om upplösning av Förbundet ska ske genom beslut med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande ordinarie Båtdagar.
Förbundets eventuella tillgångar ska efter beslut på Båtdagen användas för
ändamål som främjar båtlivet.
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