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I Namn

Blekinge Båtforbund, stiftat i april 1969, dr ett ideellt- och
allrnännyttigt forbund inom Svenska Båtunionen fiir ideella
och allmännyttiga båtklubbar inom Blekinge län.

2 Åndamåt

Förbundet har till ändamål att lokalt friimja båtlivet.
Förbundet skall verka ftir en god sjösiikerhet, god miljö och
ett gott kamrat-,och sjömanskap,

Förbundet har &ärigenom som uppgift att:

Zl Vara ett samarbetsorgan for anslutna båtklubbar inom
Blekinge

22 Främja båtsportens utveckling samt verka fiir god
miljövard

23 I ovanstående avseenden representera båtklubbarna
och tillvarata deras intressen gentemot myndigheter
och institutioner

24 Samverka med öwiga likartade organisationer i syfteatt
medverka till lösandet av lor båtfolket viktiga frågor

25 Stödja medlemsklubbarna i utbildning ochutveckling
inom båtlivet

26 Förvalta fiirbundets fasta egendom
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3 Medlemskap

3.1 Medlemskap kan beviljas båtklubb som har sin
geografiska hemvist inom Blekinge

32 Båtklubb skall vid ansökan medsända sina stadgar samt
protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs.

33 Inträde i fiirbundet beslutas av fi)rbundsstyrelsen

34 Båtklubb, som beslutat utträda ur BBF ska senast den
sista augusti skriftligen anmäla detta till
fiirbundsstyrelsen fijr att utträdet ska träda i kraft från
kommande årsskifte. Protokoll från det klubbmöte då
beslutet fattades ska bifogas anmälan.

35 Båtklubb, som inte fullgör sina ssldigheter till BBF
eller bryter mot BBF:s stadgar och beslut, ska meddelas
detta av forbundsstyrelsen. Sker inte rättelse inom skälig
tid ska frågan om klubbens uteslutning hänskjutas till
årsmötet eller extra möte fiir avgörande. För uteslutning
fordras bifall med 213 majoitet av rösterna. I kallelsen
till aktuellt möte ska framgå att frågan om uteslutning
ska behandlas.

4 Beslutande organ

Fööundets beslutande organ är:

4.1 Årsmötet.

42 Vårmöte.

43 Extra möte.

44 Förbundsstyrelsen.

5 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår omfattar tiden I oktober - 30
september.

Bilaga 1
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Båtklubbarna skall senast den2}januari länura fiirbundsstyrelsen de uppgifter
denna begär om antal registrerade båtar och medlemmar enligt klubbarnas senaste
årsredovisning.

7 Avgifter

Båtklubbarna skall varje år erlägga av årsmötet beslutade avgifter. Dessa skall
vara fi)öundet tillhanda senastljuni.

I Årsmöte.
8.1 Årsmöte avhålls snarast efter Unionstyrelsens höstmöte.

82 Datum och plats fiir årsmötet meddelas serast enmånad '

i forväg. Kallelse, verksamhetsberättelse,
foredragningslista, kommitt6rapporter, inkomna
motioner, forslag och framställningar samt
valberedningens fiirslag utsändes senast tre veckor fore
årsmötet

83 Motioner från anslutna klubbar ska vara
fiirbundsstyrelsen tillhanda senast sista augusti.

84 Båtklubb äger vid iårsmötet 2 nister ftir 0 - 50
registrerade medlemmar samt därefter en röst ftir varje
ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar, Om inte
båtklubben kan representeras av ordforande kanombud
utses. Vid sådant tillf;ille ska detta styrkas innan mötet.

85 I anslutning till årsmötet och vårmötet kan hållas en
öppen och infonnerande del med frågor av aktuellt och
allmänt intresse. Under den öppna delen ska det även
finnas möjlighet fiir klubbarna attlyfta fiirslag och
framställningar vilka inte varit forum fiir motion.
Exempelvis ett utredningsfiirslag.
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86 Följande ärenden skall ftirekomma vid årsmötet:

8.6.1 Upprop.

8.6.2 Val av ordftirande och sekreterare fiir mötet.

8.6.3 Fraga om årsmötet är behörigt utlyst.

8.6.4 Val av 2 rösträknare och tillika justeringsmiin att
jämte mötesordfiiranden justera mötetJpro,"t"ii.

8.6.5 Behandling av forbundssfyrelsens berättelse över
verksamhet och örvaltning.

8.6.6 . Behandling av revisorernas berättelse

8'6.7 Beslut angående ansvarsftihet ftir fiirbundsstyrersen

8.6.8 Fastställande av budget och avgifter

8.6.9 Val av fiirbundsstyrelse enl. § l l
8.6.10 Val av två revisorer enl. § 12.

8.6.11 Val av valberedning enl. § 13.

8.6.12 Valav ev. övriga funktioniirer i den mån sådana
fiireslagits av den avgående styrelsen eller av
valberedningen, t.ex. kommift6er

8'6'13 Behandling av inkomna motioner, uteslutning och av
forbunds styrels en framlagda ft rs lag

Bilaga 1



Stadgar reviderade zAfi fi23

§LEKING§
sÅrrönBUNr)

9 Vårmöte

9.1 Vårmötet avhålles årligen och snarast efter SBU
båtriksdag

92 Kallelse och ftiredragningslista utsänds senast enmånad
fore Vårmötet.

9j Regler ftir rösträtt (pkt 8.4 ) gäller även vid Vårmötet.

94 Följande ärenden skall ftirekomma vidVårmötet.

9.4.1 Upprop och faststiillande av röstlängd.

9.4.2 Val av ordforande och sekreterare ft)r mötet.

9.4.3 Fråga om Vårmötet iir behörigt utlyst.

9.4.4 Val av två personer att jämte ordforanden justera
mötets protokoll.

9.4.5 Behandling av ftirslag och framställningarfrån
styrelsen.

l0 Extra möte

10.1 Extra möte hålls om fiirbundsstyrelsen finner sådant
möte nödvåhdigt, om minst en revisor ur forbundet eller
om 113 av båtklubbarna så begiir.

102 Kallelsen till extra möte utskickas senast två veckorftire
mötet qch skall innehålla ftirslag till ftiredragningslista
och motivering ör det extra mötets utlysande samt
handlingar gällande det eller de ärenden som önskas
behandlade.

1tr3 Vidextra möte skall punkterna entigt 8.6.1 - 964.4
foljas.

Bilaga 1
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11 Förbundssfyrelse

11.1 Förbundsstyrelsen består av genom personval på
årsmötet och väljs flbr en mandatperiod om två år
. Ordfiirande
. vice ordfiirande
. sekreterare
. kassör

' 5 övriga ledamöter

Ordfiirande och kassör väljs vid jämna ärtal. Vice ordfiirande och sekret erare,
vid udda årtal.
Av de 5 ledamöterna vä1js 2vid jännaårtal och 3 st. vid udda årtal.

Förbundsstyrelsen iir beslutsmässig da samtliga ledamöter kallats och minst 5
ledamöter är personligen närvarande.

11.2.2 Förbereda inkomna drenden och motionerlor
årsmötet.

11.2.3 Begära yttranden från klubbarna då såbedöms
nödvändigt.

11.2.4 Förbereda tid och plats ftr årsmötet.

11.2.5 Förvalta fiirbundets medel och solidariskt ansvaraftir
forbundets ekonomi.

1I.2.6 Upprätta berättelse över fiirbundets verksamhet samt
forvaltning.

1I.2.7 Föreslå inkomst- och utgiftsstat.

11.2.8 Formulera uppdrag fiir tillf;illiga arbetsgrupper med
speciella arbetsuppgifter.

Bilaga 1

112 Utöver vad som i öwigt framgår av stadgamaåligger
det fiirbundsstyrelsen att:

ll.2.l Vara fiirbundets verkställande organ.
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11.2.9 Föra register över behandlade skrivelser som varit
foremål ftir beslut av forbundsityrelsen,
kommiu6/motsv. eller ledamot. Beslutet skall framgåi
resp. protokoll under rubriken "skrivelseron.

12 Revision

Bilaga 1

lzl Förbundets verksamhet granskas av tvärevisorer vilka
väljs for en tid av två år och vilka avgår växelvis
vartannat ar. ÅrHgen väljs en suppleant för en tid av eff
är

122 Kassören skall överlämna for revisionenerforderliga
handlingar till revisorerna fore denT oktober.

123 Revisionsberättelsen skall överlämnas till
ftirbundsstyrelsen senast fyra veckor ftire årsmötet

13 Valberedning.

13.1 Valberedningen bestfu av tväledamöter jämte en
suppleant samtliga valda av årsmötet tilinästkommande
årsmöte. En av ledamöterna utses av arsmötet till
sammankallande.

132 Ledamot av fiirbundsstyrelsen eller revisorer kan inte
väljas till ledamot av valberedningen.

133 Ledamot av valberedningen bör inte väljas om fiir mer
än tre ytterligare mandatperioder. Valenbör dock skeså
att erforderlig kontinuitet erhålles.

134 Valberedningens ftirslag skall överläimnas till
forbundsstyrelsen senast 4 v flore årsmötet

f\
^1:,
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14 Kommitt6er och arbetsgrupper.

Utöver stående kommitt6er ftir Eskader, Ungdom och Miljö, for vilka ansvanga
utses av forbundsstyrelsens vid sitt konstituerande möte, så kan inrättande av
ytterligare kommitt6er beslutas av årsmötet som även med ett års mandattid
tillsätter ordfiirande och ledamöter i sådan kommitt6.

15 Beslut och yal.

15.1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om inte
kvalificerad majoritet särskilt fiireskrivs i dessa stadgar.
Avgörandet sker genom öppen omröstning, om inte
någon vid val fordrar sluten omröstning. I sådant fall
skall detta ske.

152 Vid lika röstetal har ordforande utslagsröst.

16 Birmateckning.

16.1 Förbundets firma tecknas av två personer: ordftiranden
eller vice ordfiiranden i ftirening med sekreterareneller
kassören.

162 Kassören och ordfiiranden f;ir dock teckna fiirbundets
bank- och postgiro- medel samt kontanta tillgångarvar
for sig.

17 Emblem och förtjänsttecken.

För forbundets emblem och fiirtjänsttecken gäller särskilt utfärdade
bestämmelser. (se bil.).

Bilaga I
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18 Stadgeändring.

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie Årsmöte, eller Vår
möte. 213 maloritet av vid mötet niirvarande medlemmar erfordras forbeslutets
giltighet.

19 Förbundets upplösning.

19.1 Beslut om forbundets upplösning skall fattas med 2/3
majoritet päwä efter varandra foljande exka- eller
vårmöte och ett årsmöte.

192 Om ftirbundet upplöses skall dess tillgångar i
anslutning härtill överfiiras till och fordelas mellan
anslutna klubbar. Fördelningen sker enligt senaste
redovisade antal medlemskap och fakturerade
medlemsavgifter.
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