
Proposition avseende stadgeändring 

Första del av beslutet för att ändra stadgarna genomfördes under höstmötet 2014. Ett motsvarande 

beslut av årsmötet verkställer föreslagna ändringar.  

Ändring av stadgar avseende arbetsbeskrivning av styrelse och kommittéer  
Bakgrund  
För att underlätta för styrelse och kommitté ordföranden bör inte arbetsbeskrivningar finnas i våra 
stadgar utan vara ett arbetsdokument som styrelsen svarar för och informerar om förändringar 
senast vid medlemsmötet efter förändringen är genomförd. Val av kommittémedlemmar och styrelse 
sker som tidigare vid årsmötet. Vid årsmötet blir man förtroendevald och sedan sätt kommittéerna 
samman av styrelsen.  
Styrelsen behöver idag kraft i form av styrelseledamöter. Det som inträffar när ex en befattning inte 
tillsätt är att övriga får jobba mer eller att information och service till medlemmar uteblir, som det nu 
har blivit med Redaktörsbefattningen. Om styrelsen själv kan forma uppdrag, inom den ram som 
givits av stadgarna, så kan personer väljas in och styrelsen kan tillsätta kommittéer som har andra 
befattningar och uppgifter än vad som tidigare styrdes av föreningens stadgar.  
I praktiken innebär det ingen större skillnad mot idag, då vi innan ett årsmöte måste vara klara med 
vilka befattningar och uppgifter som skall genomföras under kommande år. Valberedningen måste 
också ha en tydlig inriktning mot vilka önskvärda kvalifikationer som behövs för att få en fungerande 
styrelse/kommittéverksamhet. I dagens stadgar framgår det redan att styrelsen skall fördela arbete i 
en arbetsbeskrivning.  
 
Förslag till nya stadgar av seende § 11-13  
§ 11 Står:  

Styrelsen  
Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör, klubbmästare, intendent, varvschef, redaktör, tävlingsledare, båtlivsledare samt ordföranden 
i ungdomssektionen.  
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:  
Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare, intendent, klubbmästare och redaktör.  
Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör, varvschef, båtlivsledare och tävlingsledare.  
Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma 
tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.  
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad 
och att minst sex ledamöter är närvarande.  
Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.  
För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen 

skall antecknas i mötesprotokollet.  

Det åligger styrelsen att:  

 Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.  

 Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd  

 personal.  

 Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.  

 Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.  

 Representera klubben.  

 Förvalta klubbens egendom och medel  

 besluta om antagning av ny medlem  

 På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.  
 



Ändras till:  

§ 11.  
Styrelsen  
Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör, ordföranden i ungdomssektionen samt sex (6) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en 
tid av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:  
Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare samt tre (3) ledamöter.  
Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör samt tre (3) ledamöter.  
Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma 
tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.  
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad 
och att minst sex ledamöter är närvarande.  
Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.  
För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen 

skall antecknas i mötesprotokollet.  

Det åligger styrelsen att:  

 Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.  

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

 Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.  

 Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.  

 Representera klubben.  

 Förvalta klubbens egendom och medel  

 besluta om antagning av ny medlem  

 På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.  
 
§ 12-13 Utgår ur stadgarna och numreringen ändras för de paragrafer som är efter dessa till ny 
numrering.  
 

Beslutsförslag: Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens proposition avseende ändringar av 

sällskapets stadgar §11, §12 och §13 samt att övriga paragrafer efter dessa får ny numrering. 


