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STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 
 
1. Namn 
 
Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen 
för till denna anslutna båtklubbar i västra Mälaren samt Strömsholms Kanals 
vattensystem. 
 
2. Ändamål och syfte 
 
Förbundets ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom: 
 
2.1 att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande, särskilt 

dess anpassning till människa, miljö och samhälle samt att härvid deltaga i det 
nationella arbetet inom detta område. 

2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala 
myndigheter och organisationer. 

2.3 att vara ett samarbetsorgan för förbundets båtklubbar i för dem gemensamma 
frågor av principiellt intresse. 

 
3. Medlemskap 
 
3.1 Medlemskap kan efter skriftlig framställning beviljas båtklubb eller annan 

organisation, om dess verksamhet är förenlig med förbundets stadgar. 
3.2  Ansökan om medlemskap skall åtföljas av stadgar eller annan handling som 

styrker organisationens verksamhet och uppgifter om styrelsens sammansättning, 
samt antal medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap. 

3.3 Båtklubb som önskar utträde ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till 
Förbundsstyrelsen senast tre månader i förväg. Utträde ur förbundet kan endast 
ske per den 31 december. 

3.4  Båtklubb som ej ställer sig till efterrättelse av förbundets stadgar eller 
stadgeenligt fattade beslut kan uteslutas av Båtdagen. För sådant beslut erfordras 
2/3 majoritet.  

3.5 Utesluts enskild medlem ur båtklubb av annan anledning än bristande betalning 
kan denne inom tre veckor begära yttrande av Förbundsstyrelsen över 
uteslutningen. 

 
4. Beslutande organ 
 
Förbundets beslutande organ är: 
4.1 Båtdag 
4.2 Extra Båtdag 
4.3 Förbundsstyrelsen 
 
5. Omröstning i beslutande organ. 
 
Alla frågor avgöres med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet i dessa stadgar 
särskilt föreskrivs. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom i de fall någon 
fordrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Omröstning 
via fullmakt från annan båtklubb är ej tillåten. 
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6. Verksamhetsår 
 
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
7. Insändande av uppgifter 
 
Båtklubb skall senast den dag som Förbundsstyrelsen bestämmer lämna 
Båtklubbsrapport, innehållande uppgifter om medlemsantal, funktionärer samt övriga 
uppgifter enligt Förbundsstyrelsens beslut. 
 
8. Avgifter 
 
8.1 Båtklubb skall årligen erlägga av föregående Båtdag fastställda avgifter, 

baserade på medlemsantalet vid senaste årsskifte. Klubb som underlåter att 
lämna Båtklubbsrapport i tid, enligt punkt 7, debiteras för medlemsantalet 
föregående år, ökat med 15%. 

8.2 Avgifterna skall vara erlagda senast den 30 april. 
8.3 Vid försenad inbetalning tillkommer förseningsavgift enligt Förbundsstyrelsens 

beslut. 
 
9. Båtdag 
 
9.1 Båtdagen avhålles senast under mars månad. Tid och plats meddelas senast 9 

veckor i förväg.  
9.2 Motion skall senast 8 veckor före Båtdagen inlämnas till Förbundsstyrelsen. 

Motion väckt av enskild klubbmedlem skall behandlas av respektive 
klubbstyrelse, vars yttrande skall bifogas. 

9.3 Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse, motioner, propositioner och 
valberedningens nomineringar, samt eventuellt övriga handlingar utsändes senast 
3 veckor före datum för Båtdagen. 

9.4 Båtklubb äger vid Båtdag två röster samt därutöver en röst för varje fullt 100-tal 
medlemmar enligt aktuell Båtklubbsrapport. 

.5 Följande ärenden skall förekomma vid Båtdag: 
Upprop och fastställande av röstlängd. 

 Fråga om Båtdagen är i behörig ordning utlyst. 
 Fastställande av dagordning. 
 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet. 

Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet 
samt fungera som rösträknare. 
Sista dag för justering av mötesprotokollet. 
Behandling av Förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning. 
Behandling av revisorernas berättelse. 
Beslut angående ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen. 
Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen 
(propositioner). 
Fastställande av budget. 
Val av Förbundsstyrelse, revisorer, kommittéordföranden och valberedning. 
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10. Extra Båtdag 
 
Extra Båtdag avhålles när Förbundsstyrelsen finner så påkallat, eller om 1/3 av 
förbundets båtklubbar eller förbundets revisorer gör framställan därom. 
Kallelse till extra Båtdag utsändes senast två veckor före dess avhållande. Kallelsen 
skall innehålla föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som 
önskas behandlade. Vid extra Båtdag får endast i kallelsen upptagna ärenden avgöras. 
 
11. Förbundsstyrelse 
 
11.1 Förbundsstyrelsens uppgift är att: 

- vara förbundets verkställande organ och representera förbundet 
- förbereda inkomna ärenden och motioner till Båtdagen 
- då befinnes nödvändigt begära yttrande från medlemsklubbarna 
- fastställa tid och plats för Båtdag 
- upprätta berättelse över förbundets verksamhet samt föreslå budget 
- förvalta förbundets medel och bära ansvar för dess ekonomi 
- ge uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper 
- vid behov biträda medlemsklubbarna vid förhandlingar och kontakter med 
myndigheter 

11.2 Förbundsstyrelsen skall bestå ordförande, sekreterare, kassör och två ordinarie 
ledamöter samt tre suppleanter. 
Ledamöter och suppleanter väljes av Båtdagen för perioden till och med 
Båtdagen om två år. 
Ordförande, kassör, en ledamot samt en suppleant väljes jämnt årtal.  
Sekreterare, en ledamot och två suppleanter väljes udda årtal. 
Styrelsen utser inom sig en av ledamöterna till vice ordförande. 
Två eller flera personer, varandra närstående eller därmed jämförbara, kan inte 
samtidigt sitta i Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen bör inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av 
ordförande, sekreterare och kassör. 

11.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när styrelsen därom beslutat, 
eller efter framställan därom till ordföranden av minst två ledamöter. Styrelsen är 
beslutsmässig när minst tre av ledamöterna är närvarande. Röstning via fullmakt 
är ej tillåten. Frågor avgöres med enkel majoritet, ordföranden har utslagsröst. 

 
12. Revision 
 
Förbundets verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljes av Båtdagen för en tid av 
två år och vilka avgår växelvis vart annat år. Vidare väljes en revisorssuppleant för en 
tid av två år. 
Styrelsen skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast den 
1 februari. Revisionsberättelse skall överlämnas till Förbundsstyrelsen senast två veckor 
före Båtdag. 
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13. Valberedning 
 
Valberedningen består av två ledamöter vilka väljes av Båtdagen för en tid av två år och 
vilka avgår växelvis vart annat år. Vidare väljes en valberedningssuppleant för en tid av 
två år. 
En av ledamöterna utses av Båtdagen att vara sammankallande. Ledamot av 
Förbundsstyrelse eller revisor kan ej väljas till ledamot eller suppleant. Valberedningen 
skall överlämna kandidatlista till Förbundsstyrelsen senast sex veckor före Båtdagen. 
 
14. Kommittéer 
 
Inrättandet av kommittéer beslutas av Båtdagen, som även med två års mandattid 
tillsätter ordföranden i sådan kommitté. Ledamöterna utses av Förbundsstyrelsen som 
även upprättar och beslutar om ansvars- och arbetsuppgifter för förbundets kommittéer. 
Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av Förbundsstyrelsen. 
 
15. Firmatecknare 
 
Förbundet som firma tecknas av Förbundsstyrelsen eller av den eller dessa 
förbundsstyrelsen utser. 
 
16. Emblem och förtjänsttecken 
 
För förbundets emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser. 
 
17. Stadgeändring 
 
Förslag till ändring av dessa stadgar får förutom av Förbundsstyrelsen framläggas av 
båtklubb. Båtklubb skall senast 8 veckor före Båtdag lämna motion om stadgeändring 
till Förbundsstyrelsen. För bifall till stadgeändring fordras beslut av Båtdagen med 
minst 2/3 majoritet av vid mötet avgivna röster. 
 
18. Förbundets upplösning 
 
För beslut om förbundets upplösning fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
Båtdagar, varav den ena skall vara ordinarie och den andra hållas minst 2 månader 
senare. Förbundets eventuella tillgångar skall vid upplösning tillfalla Svenska Sällskapet 
för räddning av Skeppsbrutne. 
Förslag om upplösning skall vara utsänt till medlemsklubbarna senast två månader i 
förväg.  
Svenska Båtunionen skall meddelas innan förbundet upplöses. 
 
 
 
       


