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Stadgar 

För Blombergs Båtsällskap med hemort i Blomberg, Götene kommun. 

BBS Båtsällskapet bildades den 25 mars 1976 

Stadgarna stiftades den 25 mars 1976 

Reviderades på årsmötet 1992, årsmötet 1995, årsmötet 2018, extra årsmötet 2019 och årsmötet 
2022. 

Mål och inriktning 

Båtlivet skall inriktas på att utveckla individen i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt 
avseende. 
Båtlivet skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje 
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 
BBS skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande 
eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Båtlivet skall verka för nationellt, internationellt 
kontaktorgan och respektera alla människors lika värde. 

Båtsällskapet skall verka för: 
1. Skötsel av Blombergs hamn och uppläggningsområden. 
2. Kunskap i navigering och sjösport i olika former. 
3. Utveckla kännedom om de natur- och kulturvärden som ingår i hamnen och dess omgivning 
4. Båtplatser för tillfälligt gästande båtar. 
5. Ungdomens intresse för båtlivet. 
6. Genom att följa antagen värdegrund verka för ett gott kamratskap samt att bereda medlemmarna  
     nöje och trevnad. 
 
§1 Ändamål 

BBS är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtlivet samt verka i  
enlighet med Sjösportens mål och inriktning. 
 
§2 Medlemskap 
2.1 
Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 
1. Enskild vuxen 
2. Enskild ungdom 
3. Familj 
4. Hedersmedlem 
 
Medlem intages i BBS av styrelsen efter ansökan enligt kategori 1–3, som skall åtföljas av 
medlemsavgift och inträdesavgift som fastställes av årsmötet. Den nye medlemmen skall inom en 
månad betala avgifterna som beslutats av årsmötet. Betalningsplan kan efter framställan till 
styrelsen upprättas. 
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas 
till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen 
skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från 
medlemsavgift. 
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2.2 Utträde 
Medlem som vill utträda ur BBS skall meddela styrelsen. I och med detta förfarande är man inte 
längre medlem i BBS. Medlem som inte har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser skall göra detta 
innan utträdet. Vägrar medlem detta kan ärendet lämnas till indrivning. Inbetald inträdesavgift 
återbetalas inte. 
 
2.3 Uteslutning 
Aktiv medlem får inte uteslutas ur BBS av annan anledning än att medlemmen har  

• försummat att betala stadgade avgifter till BBS 
• motarbetat BBS:s verksamhet eller ändamål  
• uppenbarligen skadat BBS:s intressen.  

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
Medlem vars avgifter, inkl. förseningsavgift, inte inkommit till BBS efter en påminnelse utesluts ur 
BBS. Inbetalningskort utsändes under februari månad och påminnelse under april månad. Den som 
då saknar sitt inbetalningskort har skyldighet att ta kontakt med styrelsen för åtgärd. Fel på 
postgång, felaktig adress eller dylikt kan inte åberopas som skäl för utebliven inbetalning. 
Uteslutning av annan anledning än i föregående stycke får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle 
att yttra sig inom 14 dagar fr.o.m. den dag då medlemmen har mottagit rekommenderad skrivelse 
med mottagningsbevis. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den 
uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslut.  
Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet. 
Sedan beslutet om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne 
medlemmen på föreskrivna avgifter. 
 
2.4 Medlem 

• har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna. 

• har rätt till fortlöpande information om BBS:s angelägenheter. 
• skall följa BBS:s stadgar, föreskrifter samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av 

organ inom BBS. 
 

§3 Arbetsplikt 
Medlem med båtplats eller vinterplats är skyldig att göra arbetsplikt per säsong. 
 
§4 Nattvakt 
Alla som har sjösatt sina båtar och har hamnplats skall gå minst 1 natt per båt som vakt. 
 
§5 Tävlingar och uppvisningar 
Medlemmar har rätt att delta i BBS:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 
inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 
 
§6 Medlems- och årsavgifter. 
Medlem skall erlägga de av årsmötet fastställda medlems- och årsavgifterna senast den 1 mars. 
Förseningsavgift per påbörjad månad kan tas ut. Avgiften fastställes av årsmötet. 
Aktiv medlem som inte betalt medlems- och årsavgifterna i tid har ingen rösträtt vid årsmötet. 
 
§7 Styrelsen 
7.1 
BBS:s angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för BBS:s framskridande samt tillvarata 
medlemmarnas intresse. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för BBS bindande regler iakttas; 
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verkställande av Årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom BBS; ansvar för och 
förvalta föreningens medel och förbereda Årsmötet. 
 
7.2 
Styrelsen består av ordförande och 5–7 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter. 
Styrelsen väljer vid konstituerande möte vice ordförande samt övriga funktioner i styrelsen. 
 
7.3 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i §11.4 bland föreningens 
röstberättiga medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant 
vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden 
t o m nästföljande årsmöte. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerade ledamot. 
 
7.4 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller ordförande och kassör var för sig. 
 
7.5 
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöterna så 
bestämmer. 
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut som kräver 
omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. 
 
7.6 
Ordföranden är BBS officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete 
samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut 
efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas 
arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan 
angivna uppgifter bör ankomma på sekreterare och kassören. 
 
7.7 
Sekreterarens åtagande: 

• Att föra protokoll över styrelsens sammanträden; 
• Att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara 

kopior av dessa. 
7.8 
Kassörens åtagande: 

• Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter. 
• Att se till att BBS söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med flera som 

finns att få. 
• Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för BBS samt se till att det finns 

verifikationer över dessa. 
• Att svara för BBS:s bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över BBS:s 

räkenskaper och årligen upprätta balans- och resultaträkningar. 
• Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning. 
• Att försäkringar är tillräckliga enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl BBS:s medlemmar i 

föreningens verksamheter, materiel, priser och andra tillhörigheter är försäkrade till 
betryggade belopp, samt att utarbeta underlag för budget. 

 
§8 Verksamhets- och räkenskapsår 
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1.1 – 31.12. 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet följande år. 
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§9 Revision 
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna BBS:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, 
medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst dom så begär, 
samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före 
Årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar 
före årsmötet. 
 
§10 Kommittéer 
BBS har för sin verksamhet följande kommittéer: 

• Teknisk/Underhåll 
• Segling 
• Fest 
• Båtplats 

Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av Årsmötet eller av extra möte 
som sammankallats för prövning av sådan fråga. Styrelsen kan utse en av sina ledamöter att 
ingå i kommittén. Styrelsen fastställer om så behövs särskilda instruktioner och vilka 
befogenheter kommittén har. 

 
§11 Årsmöte 
11.1 
Med BBS hålls Årsmöte i mars månad och styrelsen kan kalla till extra arbetsmöte. 
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möten. 
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast 21 dagar (3 veckor) före 
mötet samt genom hemsidan. Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet. 
 
11.2 
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sin årsavgift till BBS och under året fyllt lägst 15 år samt 
hedersmedlem har rösträtt på möte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. 
Familjemedlemskap berättigar till en (1) röst. 
 
11.3 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 
11.4 
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av dagordningen. 
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, är 

även rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 

senaste verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
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9. Fastställande av medlemsavgifter och andra årsavgifter samt ersättningar. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 

verksamhetsåret. 
11. Val av: 
a) BBS:s ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år. 
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.  

Jämna år  Ojämna år 
1 Sekreterare 1 Kassör 
2 Ledamot  2 Ledamot 
3 Ledamot  3 Ledamot 

4 Ledamot 
12. Val av 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 
13. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsen 

ledamöter delta. 
14. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska vara 

sammankallande. 
15. Val av kommittéer och ledamöter i dessa. 
16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av 

röstberättigad medlem 2veckor före årsmöte. Förslag om stadgeändring eller 
upplösning av BBS skall inlämnas senast 2 månader före mötet. 

17. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om det inte finns med 
på dagordningen för mötet. 
 

§12 Extra möte 
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är 
styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, 
eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av BBS:s röstberättigade medlemmar. 
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. 
Kallelse jämte dagordning för extramöte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna samt 
på hemsidan under aktuellt. Vid extramöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 
 
§13 Beslut, omröstning 
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter röstning (votering) om sådan 
begärs. Med undantag för de i paragraf 14.1 nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
genom enkel majoritet. 
Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så 
begär. Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds 
ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid 
personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
§14 Stadgefrågor och upplösning 
14.1 
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av 
antalet avgivna röster biträder beslutet. Möte, som utlysts för prövning i sådan fråga, får besluta om 
bildande eller nedläggning av kommitté. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslut. 
 
14.2 
Har beslut om upplösning fattats skall Årsmötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med 
klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar. 
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14.3 
Ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna på hemsidan. 
Medlem som inte har internet har rätt att på begäran få dessa skrifter utskrivna. 
 
 
 
 
§15 Allmänna bestämmelser 
BBS:s standar är vit med röd bård. På det vita fältet är en båtratt i svart i vilken bokstäverna BBS är 
placerade och utfört i svart. BBS:s standar får endast föras på båt med medlem ombord. BBS:s flagga 
är lika med svenska flaggan. 
 
 


