
STADGAR 

  
Antagna den 16 sept. 1972 och i lydelse efter ändringar 
slutligen antagna den 11 mars 1980. 
Ytterligare ändringar antagna den 3 mars 1987. 
Stadgar reviderade 2020 

§	1.	Ändamål	

1. Slättanäs Båtsällskap (SBS) instiftat den 16 sep 
1972, har till ändamål: 

• Att tillvarata medlemmars intressen 
• Att sköta och underhålla hamnens anläggningar 
• Att verka för båtvett och trivsel på sjön. T ex genom 

utbildning 
• Att med gemensamma aktiviteter stimulera intresset 

för båtliv hos vuxna och ungdomar 
• Att främja kontakter och samarbete med andra 

båtsammanslutningar och samhället i övrigt. 

2. SBS är anslutet till Blekinge Båtförbund. 

3. SBS verksamhetsområde är Slättanäs med 
omgivande skärgård.  

4. SBS verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 
oktober till 30 september. 



§	2.	Medlemskap	och	föreningsavgifter	

1. Till medlem i SBS kan, efter godkännande av 
styrelsen varje person som förväntas verka för 
föreningens syfte och stadgar, antagas. 

2. Endast den som är föreningsmedlem i SBS kan 
erhålla båtplats eller vinterplats i Slättanäs båthamn. 
I detta räknas inte byalagets båtplatser till Slättanäs 
båthamn. 

3. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen till 
styrelsen på fastställt formulär. 

4. Årsavgift erlägges enligt årsstämmans beslut. 

5. Medlem som inte erlagt fastställd avgift, före det 
datum som anmodats av föreningens kassör, skall 
skriftligen tillfrågas på för kassörens senast kända 
address om han/hon vill kvarstå som medlem. Har 
han/hon efter anmaning icke före 1 maj innevarande 
år erlagt fastställda avgifter, skall han/hon anses 
utesluten ur SBS. 

  
6. Medlem som genom sitt uppförande nedsätter SBS 

anseende, motverkar dess ändamål, eller skadar 
dess intressen eller underlåter sig att följa dess 
ordningsregler, kan av styrelsen uteslutas ur SBS. 
Sådan åtgärd kan den uteslutne begära få prövad vid 
av SBS hållen ordinarie stämma. 

7. Medlem skall vid uteslutning återlämna av SBS 
erhållna eller inköpta emblem, flaggor och dylikt utan 
ersättning. 



8. Ungdomsmedlemskap gäller ungdomar upp till 18 år. 
Detta berättigar ej till båtplats då de ej erlägger 
anslutningsavgift. 

§	3.	Verksamhet	

1. SBS löpande verksamhet handhas av en styrelse om sju 
(7)ledamöter, nämligen ordförande, sekreterare, kassör 
samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen väljes växelvis på två 
(2) år: 

• första året ordförande, sekreterare + två ledamöter. 

• nästkommande år kassör + två ledamöter. 

2. Årligen väljes dessutom suppleanter för ett år i sänder.  

• Styrelsen utser inom sig V-ordförande 
och V-sekreterare samt ev. arbetsutskott. 

• Strävan är att varje fast kommitté representeras i 
styrelsen. 

• Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 
eller då minst två styrelseledamöter så önskar  

• Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid lika 
röstetal äger ordföranden utslagsröst 

• Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter 
är ense om beslutet. 



2. Styrelsen åligger: 

• Att verkställa stämmans beslut  

• Att ansvara för SBS löpande verksamhet. 

3. SBS räkenskaper för det förflutna verksamhetsåret skall 
av styrelsen, för granskning, till revisorerna överlämnas 
senast 31 oktober.  

$	4.	Kommittéer	

I SBS skall följande fasta kommittéer finnas, vilka väljes för 
ett år i sänder på årsstämman: 

• Slip- och truckkommitté. Med sammankallande. 

• Hamnkommitté. Med sammankallande. 

• Ungdomskommitté. Med sammankallande. 
• Tävlingskommitté. Med sammankallande. 
• Bevakningskommitté. Med sammankallande. 

$	5.	Stämma		

1.	 Årsstämma	

SBS håller årsstämma varje år före november månads 
utgång. Kallelse till årsstämma skall, senast två veckor före 
stämman, skriftligen tillställas varje föreningsmedlem. 
Medlem som vid årsstämman önskar få fråga behandlad, 
skall senast tre dagar i förväg anmäla denna till styrelsen. 

Vid årsstämman skall följande frågor behandlas: 



A. Val av ordförande för stämman. 

B. Val av sekreterare för stämman. 

C. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden 
justera stämmoprotokollet. 

D. Godkännande av kallelsen. 

E. Styrelsens förvaltningsberättelse. 

F. Revisorernas berättelse. 

G. Fastställande av balansräkning. 

H. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

I. Fastställande av arvoden och ersättningar. 

J. Val av ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter 
jämte suppleanter. 

K. Val av två (2) revisorer och en (1) suppleant. 

L. Val av ombud till Blekinge Båtförbund. 

M. Val av kommittéer. 

N. Val av hamnmästare. 

O. Val av utbildningsledare 

P. Eventuellt övriga val. 

Q. Val av valberedning. 

R. Fastställande av avgifter. 



S. Fastställande av budget för nästkommande 
verksamhetsår. 

T. Ärenden anmälda av styrelsen eller som enskild 
medlem önskar ta upp. 

2.	 Övriga	stämmor	

SBS håller årligen vårstämma före april månads utgång då 
följande ärenden skall behandlas: 

• information och överläggningar inför årets sjösättning 
och upptagning av båtarna. 

• övriga ärenden, vilka angives i kallelsen. 

Extra stämma hålles när styrelsen så finner nödvändigt, 
eller när minst tjugo (20) föreningsmedlemmar därom gör 
skriftlig framställning. På extra stämma får endast ärenden 
behandlas, som framgår av kallelsen. 

3.	 Omröstning	vid	stämma	

• Vid omröstning erhålls en röst per betalande medlem. 

• Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

• Alla ärenden avgöres med enkel majoritet. 

• Avgörande sker genom öppen omröstning utom för 
de fall, att vid personval där någon medlem fordrar 
sluten omröstning eller att mötet i särskilt fall beslutar 
om sådan. 

• Röstning genom fullmakt är ej tillåten. 



$6.	Försäkring	

SBS ansvarar för skada som inom SBS område och hamn 
drabbar person och egendom, endast i den utsträckning 
som ersättning kan utgå från en av SBS tecknad 
ansvarsförsäkring. 

Det åligger dock samtliga medlemmar att ha sina båtar 
ansvarsförsäkrade. Vid torr- och sjösättning samt servicelyft 
skall båtens försäkring gälla. 

$	7.	Ändring	av	Stadgar	

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på 
varandra följande stämmor varav en skall vara årsstämma. 

$	8.	Instruktioner	och	Ordningsregler	

Beslut om instruktioner för styrelsen och kommittéer samt 
ordningsregler sker på en stämma. 

§	9.	Föreningens	upplösning		

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på 
föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För 
beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två 
föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har 
beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen 
direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande 
tillgångar och handlingar.
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