
Stadgar för Östra Vänerns Båtförbund.  

Förbundet bildades den 30 maj 1975 och har sitt verksamhetsområde i tidigare Skaraborgs län. 

Stadgarna antagna 1997-02-22. Reviderade 2018-03-17    

§ 1  Ändamål 

Förbundet är en allmännyttig ideellt förbund och har till ändamål att tillvarata båtlivets intressent ur främjande 

synpunkter.   

ÖVBF är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU). 

Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer. 

Att vara samarbetsorgan för ÖVBF:s medlemsbåtklubbar. 

§ 2 Medlemskap  

ÖVBF består av anslutna båtklubbar inom Östra Vänern samt delar av Göta Kanal. 

Båtklubb skall vara ansluten till ÖVBF med samtliga medlemmar. 

2.1 Ansökan och antagning 

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Ansökan 

skall innehålla stadgar eller annan handling som styrker organisationens verksamhet, uppgifter om styrelsens 

sammansättning samt antal medlemmar. 

Beviljat medlemskap skall omgående meddelas SBU. 

2.2 Rättigheter 

Medlem får delta i förbundets verksamhet samt ta del av samtliga medlemsförmåner som ges via förbundet eller 

SBU. 

2.3 Skyldigheter 

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa förbundets stadgar och i stadgeenlig 

ordning fattade beslut. 

2.4 Utträde 

Båtklubb som vill utträda ur ÖVBF skall skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Utträde skall meddelas i 

god tid och kan endast ske per den 31 december. 

2.5 Uteslutning 

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur förbundet om medlem 

• motverkar klubbens syften 

• skadar klubbens intressen 

• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade 

• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom förbundet att 

dess anseende äventyras. 

• inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid  

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där 

sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse 

skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. 

För sådant beslut erfordras 2/3 majoritet. 

Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos SBU inom tre veckor.  

§ 3 Beslutande organ  

Förbundets beslutande organ är: 

• Årsmöte 



• Extra årsmöte 

• Förbundsstyrelsen 

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder förbundet och fattar beslut mellan 

förbundsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna förbundsmöten. Se § 8. 

§ 4 Verksamhetsår  

Förbundets verksamhetsår omfattar perioden 1 januari t.o.m. 31 december. 

§ 5 Avgifter 

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet. 

§ 6 Betalning 

Avgifterna skall vara förbundet tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. 

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. 

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det 

ursprungliga beloppet.  

§ 7 Förbundsmöten  

 

7.1 Kallelse 

Kallelse till förbundsmöte skall ske skriftligen och vara klubben tillhanda minst 4 veckor före mötet. Kallelsen sker 

per post och/eller som e-post. 

7.2     Förslag till dagordningspunkt / motion 

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på förbundsmöte, skall senast  3 veckor före mötet skriftligen 

anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet 

behandlat. 

7.3    Årsmöte 

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. 

Föredragslista samt ev. Inkomna motioner och förslag, skall utsändas till klubbarna senast 14 dagar före 

årsmötet. 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas, beslutas och protokollföras: 

• Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

• Fråga om mötet är behörigen utlyst 

• Fastställande av dagordning 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av två protokolljusterare som även skall fungera som rösträknare 

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret 

• Revisorernas berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Propositioner och motioner 

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

• Val av ordförande 

• Val av övriga styrelseledamöter 

• Val av revisorer 

• Val av valberedning  

• Övriga val  



7.4    Extra årsmöte 

Extra årsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig 

begäran av revisorer eller minst 1/3 av förbundets medlemmar. 

Kallelse till extra årsmöte skall vara klubbarna tillhanda senast två veckor innan mötet. 

I kallelsen skall det eller de ärenden som skall behandlas anges.  

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet. 

7.5 Rösträtt, beslut och val 

Vid årsmöte representeras klubben av ombud. Ombud får inte företräda mer än en båtklubb. Ledamot av 

förbundsstyrelsen eller revisor får ej vara ombud 

Vid årsmötet har klubben en grundröst, samt därutöver en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar i klubben. 

Röstlängden upprättas med utgångspunkt från de uppgifter om antal medlemmar i respektive båtklubb, som 

senast rapporterats av klubben och för vilken de erlagt fastställd avgift. 

Utöver ombud äger ledamot av förbundsstyrelsen och revisorer i ÖVBF förslags- och yttranderätt vid mötet. 

Valberedningens ledamöter äger rätt att avge förslag och att yttra sig i ärenden, som valberedningen berett. 

Yttranderätt tillkommer vidare hedersledamot och efter särskilt medgivande av mötet, annan närvarande. 

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.  

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. 

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. 

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.  

§ 8 Styrelse och förvaltning  

 

8.1 Styrelsens sammansättning och val 

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande och minst fyra övriga ordinarie ledamöter samt två 

suppleanter. Ordförande väljs på ett år, ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett 

år. Styrelsen beslutar via konstituerande möte rollerna som behövs inom styrelsen. 

  

8.2 Styrelsens skyldigheter 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst två styrelseledamöter begär detta Styrelsemöten 

skall hållas så ofta det är av behovet påkallat, dock minst två gånger per år. 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. 

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall 

antecknas i mötesprotokollet. 

Det åligger styrelsen att: 

• Verkställa beslut fattade av förbundsmöte. 

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.  

• Bereda ärenden inför förbundsmöten och arrangera dessa. 

• Representera förbundet och delta i möten vid SBUs beslutande organ. 

• Förvalta förbundets egendom och medel. 

• Besluta om firmatecknare. 

• Besluta om antagning av ny medlem. 

• På förbundsmöten föredra av styrelsen fattade beslut. 

• Vid behov biträda båtklubbar vid förhandlingar och kontakter med myndigheter. 

• Besluta om utdelning av förtjänsttecken. 

• Inspirera båtklubbarna till utbildning i viktiga båtlivsfrågor. 

§ 9 Revisorer 

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat 

år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år. 



Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig 

revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Förbundsstyrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna erforderliga verksamhets- och 

räkenskapshandlingar till revisorerna. 

Revisorerna skall efter verkställd revision senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna revisionsberättelse 

och de för revision mottagna handlingarna, till förbundsstyrelsen. 

§ 10 Valberedning 

Valberedningen bestående av en ordinarie ledamot och en suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.  

Ledamot av förbundsstyrelsen eller revisor får inte väljas till ledamot i valnämnden. 

Valberedningens uppgift är att: 

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga 

poster som eventuellt blir vakanta. 

• Motta nomineringar från förbundets medlemmar. 

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater. 

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater. 

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

§ 11 Stadgeändring 

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. 

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande årsmöte och/eller extra årsmöte, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen 

förklaras omedelbart justerad. 

§ 12 Klubbens upplösning 

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och/eller extra årsmöte och detta skall framgå 

av kallelsen. 

FÖR BESLUT OM UPPLÖSNING FORDRAS MINST 3/4 MAJORITET PÅ TVÅ FÖRENINGSMÖTEN 
MED MINST EN MÅNADS MELLANRUM. 
HAR BESLUT OM UPPLÖSNING FATTATS, SKALL KLUBBENS KVARVARANDE TILLGÅNGAR 
ÖVERFÖRAS TILL SJÖRÄDDNINGEN MED VERKSAMHET I VÄNERN OCH HANDLINGAR SKALL 
LÄMNAS TILL SBU. 


