
 

Stadgar för Jämtlands Båtförbund, JBF 
Antagna vid årsmöte 2017-03-21och fastställda vid årsmöte 2019-04-09 

 

§ 1 Namn, karaktär och säte. 
 

Organisationens namn är Jämtlands Båtförbund (JBF), vilket är ett förbund av ideella och 

allmännyttiga båtklubbar (-sällskap, föreningar) inom Jämtlands län. JBF har sitt säte 

i Östersund och är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen (SBU). 

Förbundet bildades vid 1977-03-23 och fick då namnet Z-båtförbund, namnet ändrades 2015-03-23 

till ”Jämtlands Båtförbund”. 

 

§ 2 Ändamål 
 

JBFs ändamål är att som ideell och allmännyttig organisation tillvarata fritidsbåtlivets intressen 

samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigationskompetens och stort sjösäkerhets- och 

miljömedvetande inom regionen. 

 

§ 3 Medlemskap 
 

Inträde 

Beslut om båtklubbs inträde i JBF fattas av styrelsen. 

För medlemskap i förbundet fordras att: 

• båtklubben är belägen inom regionen  

• båtklubben ska verka för att verksamheten motsvarar vad som framgår av SBU 

antagna ramstadgar för båtklubbar 

• båtklubben skriftligen ansöker om inträde hos styrelsen 

 

Följande handlingar skall bifogas ansökan: 

• protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs 

 

Utträde 

Båtklubb, som beslutat utträda ur JBF ska senast den sista september skriftligen anmäla detta till 

förbundsstyrelsen för att utträdet ska träda i kraft från kommande årsskifte. Protokoll från det 

klubbmöte då beslutet fattades ska bifogas anmälan. 

 

Uteslutning 

Båtklubb, som inte fullgör sina skyldigheter till JBF eller bryter mot JBFs stadgar och beslut, ska 

tilldelas varning av styrelsen. 

 

Sker inte rättelse inom skälig tid ska frågan om klubbens uteslutning hänskjutas till årsmötet för 

avgörande. För uteslutning fordras bifall med 2/3 majoritet av rösterna. I kallelsen till årsmötet ska 

framgå att frågan om uteslutning ska behandlas. 

 

§ 4 Allmänna bestämmelser för ansluten båtklubb 
 

Varje ansluten båtklubb ska hålla sitt medlemsregister hos SBU uppdaterat, samt vid anmodan 

uppdatera funktionärs- och adressregister hos JBF. 

 

 

 



§ 5 Avgifter 
 

Av årsmötet fastställd årsavgift, i vilken ingår fastställd avgift till SBU, ska vara JBF tillhanda 

senast den sista april. 

 

Avgiftsbelopp beräknas på klubbens medlemsantal per den första januari aktuellt verksamhetsår. 

JBF tillämpar tre kategorier av medlemskap. Avgiftsunderlaget beräknas på följande sätt: 

 

• Familjemedlemskap: medlemmar i samma hushåll, i 

båtklubben registrerat som familjemedlemskap – en avgift 

• Enskilt medlemskap (fr.o.m. 21 år) – en avgift 

• Enskilt ungdomsmedlemskap (t.o.m. 20 år) – en avgift 

 

Uppgift om medlemsantalet den första januari, enligt ovan, ska vara rapporterad senast den sista 

januari aktuellt verksamhetsår. Uppgiften utgör underlag för debitering av avgiften och för 

fastställande av röstantal. 

Klubb som inte i tid redovisar sitt medlemsantal, taxeras av styrelsen. 

För båtklubb ansluten till Svenska Seglarförbundet (SSF) tillämpas reducerad avgift. 

 

Ansluten båtklubb som inträder i eller utträder ur SSF ska senast den sista september skriftligen 

anmäla detta till förbundsstyrelsen för att avgiftsförändringen ska träda i kraft från kommande 

årsskifte. Protokoll från det klubbmöte då beslutet fattades ska bifogas anmälan. 

 

§6 Beslutsstruktur 
 

JBFs beslutande instans är årsmötet. 

 

Mellan årsmötena är styrelsen JBFs beslutande instans. 

 

JBFs årsmöte hålls varje år före april månads utgång. 

 

Extra årsmöte kan hållas tiden första oktober till sista maj om styrelsen finner det nödvändigt eller 

om minst en tredjedel av anslutna klubbar begär det. I begäran om extra årsmöte ska den fråga som 

klubbarna vill få behandlad vara klart och koncist formulerad. 

 

Styrelsen ska senast tre veckor efter begäran och tjugo dagar före genomförandet kalla till extra 

årsmöte och på JBFs hemsida presentera den och ange tid, plats och ärende. Vid extra årsmöte kan 

endast ärende som angetts i kallelsen behandlas. 

 

Omröstning 

Beslut fattas med acklamation eller genom votering. Om, vid votering, ett ombud begär sluten 

omröstning ska röstning förrättas med slutna sedlar. Uppstår lika röstetal avgörs frågan med den 

röst som biträds av mötets ordförande utom vid personval då lotten avgör. 

 

§ 7 Rösträtt 
 

Varje ansluten båtklubb äger en grundröst samt en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar per 

den sista januari aktuellt verksamhetsår. Medlemsantalet beräknas på följande sätt: 

 

• Familjemedlemskap: samtliga individer, som i båtklubben är registrerade inom 

familjemedlemskapet, räknas som medlemmar. 



• Enskilt medlemskap (fr.o.m.21 år): en medlem. 

• Enskilt ungdomsmedlemskap (t.o.m.20 år): en medlem. 

 

Varje båtklubb har rätt att vid årsmöte och extra årsmöte företrädas av ett eller flera ombud, dock 

inte fler än klubben äger röster. 

Båtklubb ska lämna in fullmakt med uppgift om vilken/a klubbmedlem/mar som är ombud och äger 

rätt att utöva klubbens rösträtt. 

 

§8 Val vid årsmötet 
 

Styrelseledamöter väljs för två år. Vartannat år väljs ordförande och hälften av ledamöterna. 

 

Revisorer väljs för två år, en vartannat år. 

 

Valberedning väljs för ett år och förhandsnomineras inte. 

 

§9 Valberedning 
 

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande. 

Vid årsmötet ska valberedningen presentera föreslagna kandidater. 

 

§10 Årsmötet 
 

Kallelse till årsmötet med angivande av datum ska utsändas till båtklubbarna och presenteras på 

JBF:s hemsida senast den första februari. 

Anslutna båtklubbar äger motionsrätt till årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 

december. 

Senast två veckor före årsmötet utsänds föredragningslista med följande bilagor: 

 

1. Styrelsens verksamhetsberättelse 

2. Revisorernas berättelse 

3. Propositioner 

4. Inkomna motioner samt styrelsens yttranden över motionerna 

5. Valberedningens förslag och klubbarnas nominering. 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

 

 1. Upprop av ombud och justering av röstlängd 

 2. Frågan om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt 

 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 4. Val av person att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

 5. Val av två rösträknare 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 7. Revisorernas berättelse 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 9. Motioner 

10.Propositioner- 

 Fastställande av verksamhetsplan 

 Fastställande av budget och avgifter 

 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

11. Val av ledamöter i styrelsen 

12. Val av revisorer 



13. Val av valberedning 

14.  Avslutning 

 

 

 

§11 Styrelsen 
 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och minst två ledamöter. Styrelsen föreslår 

årsmötet antalet ledamöter för det kommande året efter samråd med valberedningen. 

Styrelsen är beslutsmässig, då alla ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande. 

Avgår styrelseledamot under första året av mandattiden förrättas fyllnadsval på årsmötet. 

Avgår ordförande, sekreterare eller kassör under mandattiden, tillsätter styrelsen inom sig denna 

post för tiden fram till årsmötet. 

 

§12 Firmatecknare 
 

JBFs firma tecknas av två av ordföranden och kassör var för sig. 

 

§ 13 Revision och förvaltning 
 

JBFs verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. JBF ska ha minst två revisorer. 

 

§ 14 Stadgeändring 

 
Ändring av dessa stadgar fordrar bifall med 2/3 majoritet av rösterna vid två på varandra följande 

årsmöten, varav en får vara extra årsmöte. Om extra årsmöte används ska det hållas minst två 

månader före eller efter ordinarie årsmöte. 

 

§ 15 Upplösning 

 
Upplösning av JBF fordrar, att årsmötet två år i rad vid sluten omröstning bifaller förslaget med 2/3 

majoritet av rösterna. I kallelsen till båtdagen ska anges att frågan om förbundets upplösning ska 

behandlas. Efter beslutet om upplösning, beslutas hur tillgångar fördelas och skulder regleras. 


