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1 § ÄNDAMÅL
VBS är en allmännyttig ideell förening som skall verka för 
medlemmarnas gemensamma intresse kring båt- och hamnfrågor, 
sjösäkerhet, god miljö, samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

2 § MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar 
om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som 
ansluter sig till föreningens ändamål.

Medlems make/maka/sambo räknas som medlem i föreningen utan 
behöva erlägga inträdes- eller årsavgift.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på 
styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.

3 § RÄTTIGHETER
Medlem får utnyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta 
i föreningens verksamhet inom ramen för stadgar, ordningsregler, 
medlemsmöten och styrelsebeslut.

4 § SKYLDIGHETER
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att 
följa förening- ens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig 
ordning fattade beslut samt ha båten försäkrad och på begäran visa 
upp båtförsäkringsbrev.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att 
säkert kunna framföra sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom 
bristande aktsamhet skadar föreningens tillhörigheter är 
ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

5 § BÅTPLATS OCH DEPOSITIONSAVGIFT
Föreningen skall ha en båtplatskö och en byteskö. Styrelsen beslutar om 
regler för dessa.

Ordningsregler för uthyrning av båtplats fastställs av styrelsen.

För att få tillgång till en båtplats skall medlemmen betala den av 
årsmötet fastställda depositionsavgiften.

Depositionsavgiftens storlek fastställs av årsmötet på förslag av 
styrelsen.

När båtplats återgår till föreningen återbetalas depositionsavgiften först 
när nytt båtplatskontrakt tecknats med ny båtplatsinnehavare och 

3



denne inbetalat  depositionsavgiften. Styrelsen får besluta om att 
depositionsavgiften får återbetalas tidigare.
Från depositionsavgiften får föreningen vid utbetalningen dra av de 
fordringar som föreningen har på båtplatsinnehavaren.

6 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen. Medlemskap upphör för medlem som efter påminnelse från 
föreningen inte beta- lat de för gällande verksamhetsår av årsmötet 
fastställda avgifter. För övrigt se 5 §.

7 § UTESLUTNING
Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen mister sin 
båtplats och plats i båtplatskön.

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller 
uppträdande inom eller utom föreningen, att dess anseende äventyras, 
motverkar föreningens syfte, skadar föreningens intressen eller som 
inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller beslutade på 
medlems- eller styrelsemöte kan uteslutas av en enig styrelse.

Till möte som skall besluta om uteslutning skall medlemmarna erhålla 
skriftlig kallelse, där det klart framgår att ett uteslutningsärende skall 
behandlas.

Medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom angiven kallelse 
även lämnas skriftlig motivering för den föreslagna uteslutningen. 
Uteslutning får inte ske förrän medlemmen fått tillfälle att inom den av 
styrelsen angivna tiden minst 14 dagar, avge sitt yttrande i ärendet.
Medlem som anser att beslutet är felaktigt kan överklaga till årsmötet. 
Sådant överklagande ska skriftligen ha inkommit till styrelsen inom 14 
dagar från datum för uteslutningen.

8 § VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår är tiden från ett årsmöte till och med 
nästa årsmöte. Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår.

9 § AVGIFTER
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske 
efter beslut på medlemsmöte.

10 § BETALNING
Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som 
styrelsen fastställt och som står angivet på fakturan.

11 § ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE
Föreningens beslutande instanser är årsmöten, extra medlemsmöten 
och styrelsemöten.
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Varje år hålls i februari månad ett ordinarie medlemsmöte kallat årsmöte.

Extra medlemsmöte hålls då minst 4 av styrelsens ordinarie ledamöter är 
ense därom eller om minst 10 medlemmar begär det.

Styrelsen skall skriftligen kalla till årsmöte eller extra medlemsmöte 
minst fjorton dagar före mötet.

12 § ÅRSMÖTET SKALL BEHANDLA FÖLJANDE PUNKTER
1. Upprättande av röstlängd
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av 

vinstmedel
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Fastställande av arbetsplan för det kommande verksamhetsåret
11. Fastställande av medlems-, depositions-, och andra avgifter samt av 

inkomst- och utgiftsstat för det kommande verksamhetsåret samt 
kostnadsersättning till styrelse och andra funktionärer

12. Styrelsens förslag och motion från enskild medlem
13. Val av ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorsuppleant
16. Val av valberedning

Ärenden, som inte varit upptaget på föredragningslistan, får inte tas upp 
på årsmötet för avgörande.

Motion tas upp till beslut om den inkommit skriftligen till styrelsen under 
januari månad. Styrelsen föreslår hur årsmötet skall besluta i 
motionsfrågan.

13 § EXTRA MEDLEMSMÖTE
På extra medlemsmöte får endast ärende tas upp för beslut, som är 
upptaget i kallelsen till medlemsmöte.

14 § BESLUT MM
Årsmöte eller extra medlemsmöte hålls på den ort som styrelsen 
bestämmer.

Vid mötet har varje medlem som betalat sin inträdes- och medlemsavgift 
en röst. Om medlem avser att rösta har dennes make, maka, sambo ej 



rösträtt vid samma möte (avser den som räknas som medlem enligt 2§ 
andra stycket). Endast på mötet närvarande medlemmar kan delta i 
beslut.

Vid röstning gäller enkel majoritet utom vid stadgeändring där 2/3 
majoritet gäller och vid upplösning där ¾ majoritet gäller. Vid lika röstetal 
fäller mötets ordföran- de utslag.

Omröstning sker öppet. Vid val, skall sluten omröstning äga rum, om 
någon begär det.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut gällande ansvarsfrihet eller 
vid val av revisorer.

15 § VAL AV STYRELSE
Styrelsen består av ordföranden och fem till sju ordinarie ledamöter 
samt två till tre suppleanter.

Ordförande, och minst tre ledamöter och suppleanter väljs för två år. Minst 
två ledamöter och suppleanter väljs första gången på tre år och därefter 
på två år. Avvikelse får ske vid fyllnadsval.

Avvikelse från mandattidens längd får inte ske vid 
fyllnadsval.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och 
hamnkapten samt utser firmatecknare och övriga funktionärer.

16 § STYRELSENS ANSVAR
Styrelsen leder föreningens verksamhet enligt stadgar och mötesbeslut.

Styrelsen skall:
1. Verkställa medlemsmötets beslut
2. Sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper 

över dessa
3. Fastställa: hamnstadgar, ordningsregler och andra nödvändig 

föreskrifter
4. Tillsätta för föreningen nödvändiga kommittéer och sektioner samt 

utse ombud
5. Till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 

förslag till budget
6. Besluta om inval av medlemmar
7. Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna 

mål.



17 § REVISORER
Revisorer skall vara två till antalet med en suppleant och utses för två 
år i taget, varav den ene ordinarie ledamoten första gången väljs för 
ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens 
räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- 
eller avstyrka ansvarsfrihet.

18 § VALBEREDNING
Valberedningen utses för ett år och skall bestå av ordförande och fyra 
övriga leda-
möter varav två bör vara kvinnor. Det åligger valberedningen att senast 
sju dagar före årsmötet sända valberedningens förslag till styrelsen på 
lämpliga kandidater, som är beredda att åta sig föreslagna uppdrag.

19 § 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 föreningsmöten, varav ett 
skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras 
omedelbart justerad.

20 § FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning måste för att äga giltighet fattas med 
minst ¾ majoritet på två efter varandra följande medlemsmöten, varav det 
ena skall vara årsmöte. 

Tillgångarna skall vid upplösningen tillfalla Svenska 
Sjöräddningssällskapet, SSRS.

Om SSRS vid tiden för upplösningen har upphört bestäms medlens 
användning av de medlemsmöten som fattar beslut om sällskapets 
upplösning.


