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Proposition 2 - Justera Sällskapets stadgar för Familjemedlemskap 

På årsmötet (730) den 17 mars 2018 beslutade mötet att i §12 införa familjemedlemskap. Mötet 
beslutade också om införandet av detta i sällskapets stadgar. Det har visat sig att, efter det att vi 

erhållit synpunkter från en av medlemmarna i NBS (en erfaren jurist), följande ändringar erfordras (med 
rött markerat) i stadgarna, för att inga tveksamheter skall uppstå. 
 

§ 5  MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE  

................................. 
4  Medlem är junior t.o.m. det kalenderår under vilket denne fyller 18 år. Ung vuxen är medlem fr.o.m. det 

kalenderår då hen fyller 19 t.o.m. det kalenderår hen fyller 25. 
5 Familjemedlem är en (1) senior person som är make/maka/partner till en senior medlem. En ansökan om 

familjemedlemskap ska även vara underskriven av den seniora medlemmen.  Medlemskapet gäller så länge 
som den seniora medlemmen är medlem. Det upphör dessförinnan om villkoren för att bli familjemedlem 
inte längre är uppfyllda. Det ankommer på envar av den seniora medlemmen och familjemedlemmen att till 
kansliet anmäla att förutsättningar för familjemedlemskapet inte längre föreligger. 

............................... 
8  Medlem som inte inom föreskriven tid betalat fastställda avgifter skall, om inte giltigt skäl anförts, anses ha 

begärt utträde ur NBS. Har medlem inte inom tre veckor efter styrelsens skriftliga meddelande härom betalt 
avgiften, fastställes utträdet. Styrelsens meddelande ska även sändas till eventuell familjemedlem. 

............................... 
§ 6  BÅTPLATS  

1  Båtplats vid brygga och på land tilldelas efter prövning av styrelsen i den ordning ansökan inkommit och 
plats för båten kan erbjudas samt efter att skriftligt båtplatsavtal slutits med avtalade avgifter. En 
familjemedlem har inte rätt till båtplats. 

............................... 
§ 7  MEDLEMS RÄTTIGHETER  

............................... 
3  att – såvida medlemmen inte är en familjemedlem - ansöka om plats för högst två egna båtar,  
4  att ha tillgång till tjänster erbjudna av förbund, till vilka NBS är anslutet och  
5  att representera NBS vid deltagande i öppen tävling.  

.............................. 
§ 9  AVGIFTER  

.............................. 
3  Vid inträde i klubben erlägges gällande inträdes- och medlemsavgift. Inträdesavgift återbetalas ej. Sådan 

avgift behöver ej betalas av familjemedlem.  
4  Medlemsavgift betalas av alla medlemmar utom familjemedlemmar, ständiga medlemmar och 

hedersmedlemmar. Medlemsavgift återbetalas ej.  

.............................. 
§ 16  RÖSTRÄTT  

1 Medlems rätt att besluta i NBS angelägenheter utövas vid års- och höstmöte samt vid extra medlemsmöte, 
varvid varje medlem, med det undantag som gäller enligt nästa mening, äger en röst. Familjemedlem och 
den seniora medlem till vilken familjemedlemskapet är kopplat har en gemensam röst. Det dvs inte varje 
individ ankommer på dem att inbördes bestämma vem av dem som ska få rösta. Kan de inte uppnå 
enighet tillkommer rösträtten den seniora medlemmen. 

2 Medlem som är förhindrad att närvara kan rösta genom skriftligt befullmäktigad närvarande medlem som 
ombud. Ombud får endast företräda en (1) medlem. Vad som anges i punkt 1 gäller också vid röstning 
genom fullmakt. 

........................... 
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§ 29  LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING  
1  Kallelse till möte, där förslag om likvidation och upplösning av NBS skall avgöras, skall innehålla fullständig 

redogörelse för det förhållande, varpå förslaget grundas. Kallelse skall även ange att medlem, som är 
förhindrad att närvara, kan rösta genom skriftligt befullmäktigad närvarande medlem som ombud vid 
mötet eller genom till kallelsen bifogad röstsedel, som skall överlämnas förseglad till styrelsen före mötet. 
Ombud får endast företräda en (1) medlem. § 16 punkt 1 andra, tredje och fjärde meningarna äger 
tillämpning också vid omröstningar enligt denna punkt. 

 
 
 
Styrelsen yrkar att höstmötet bifaller ovan förslag till stadgeändringar. (För att stadgeändring 
skall ske måste också årsmötet godkänna propositionen) 
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