STADGAR FÖR VÄRMLANDS BÅTFÖRBUND

Reviderade och fastställda vid ordinarie förbundsstämma, 10 mars 2016.

Ändamål
§1
Värmlands Båtförbund är en allmännyttig ideell förening bestående av fritidsbåtorganisationer
i Vänern med angränsande sjöar och vattendrag.
§2
Förbundet har till ändamål att tillvarata anslutna båtorganisationers gemensamma intressen,
främja det rörliga fritidsbåtlivet och skall vara anslutet till Svenska Båtunionen.
Arbetsår
§3
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Medlemmar
§4
Organisationer som önskar inträde i förbundet, skall skriftligen ansöka därom hos
förbundsstyrelsen och redovisa stadgar samt båt- och medlemsregister.
Avgifter
§5
Det åligger ansluten organisation att senast 30 april årligen inbetala beslutad avgift till
förbundet. Avgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid förbundsstämman.
Uteslutning
§6
Ansluten organisation, som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet, kan efter beslut på
ordinarie förbundsstämman uteslutas ur förbundet.
Återinträde
§7
Återinträde i förbundet kan ske efter en skriftlig begäran och beslutas på ordinarie
förbundsstämma.
Ett villkor för återvinnande av medlemskap, är att eventuella resterande avgifter till fullo
betalas om förbundsstämman ej annorlunda beslutar.

Förbundets ledning
§8
Förbundet leds av en styrelse bestående av.
Ordförande
väljs på två år
Kassör
väljs på två år
Sju (7) ledamöter
väljs på två år
Ordförande och kassör väljs särskilt på förbundsstämman, och växelvis så att ordförande och
kassör inte avgår samtidigt. Ledamöterna väljs också växelvis av samma skäl. Styrelsen
konstituerar sig själva för övriga styrelsefunktioner. Förbundsstämman utser också fyra (4)
styrelsesuppleanter som väljs för ett år.
Styrelsens arbete
Styrelsen har sitt säte i Karlstad, och är beslutsmässig då minst fem av de ordinarie eller
suppleanterna är närvarande. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.
Det åligger styrelsen:
Att handha löpande göromål
Att representera förbundet
Att besluta om upptagande av nya medlemmar i förbundet
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som består av max 4 ledamöter.
För granskning av förbundets räkenskaper utser förbundsstämman två revisorer som väljs på
två år växelvis och två revisorssuppleanter som väljs på ett år.
Valberedning
För att förbereda val av styrelse och andra funktionärer tillsätter förbundsstämman en
valberedning som består av tre ordinarie ledamöter som väljs på två år växelvis. En suppleant
till valberedningen väljs också på ett år. Valberedningen skall i sitt arbete beakta en
geografisk, könsmässig och åldersmässig fördelning av de ledamöter som föreslås till
förbundsstämman.
Medlemsmöten
§9
Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före mars månads utgång.
Extra förbundsstämma hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst 3 av förbundets
medlemmar genom en skrivelse till styrelsen begär detta.
Kallelse till ordinarie och extra förbundsstämma skall ske skriftligt, eller på annat sätt som
förbundet fattar beslut om senast tre veckor före den dag då mötet äger rum.
Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före
förbundsstämman. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation), om någon så begär sker rösträkning (votering).

Med undantag för stadgeändring och upplösning av föreningen, avgörs vid omröstning alla
frågor med enkel majoritet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden
vid mötet, om vederbörande är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 10
Förbundsstämman
Vid förbundsstämman i mars skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1
2
3
4
5

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokollsjusterare och rösträknare
Behandling av
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.

6 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8 Beslut om årets resultat, och fastställande av balans och resultaträkning
9 Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår
10 Val av
a) val av ordförande/kassör för två år
b) 4 / 3 ledamöter i styrelsen för två år;
c) 4 suppleanter i styrelsen för ett år;
d) 2 revisorer för två år;
e) 2 revisorssuppleanter för ett år
f) 1 / 2 ledamöter i valberedningen för två år;.
g) 1 suppleant i valberedningen för ett år
11 Behandling av till styrelsen inkomna förslag (motioner)
12 Övriga frågor

Rösträtt
§ 11
Varje ansluten organisation förfogar över en röst per påbörjat 100-tal till Värmlands
Båtförbund redovisade medlemmar. Förutsättningen för att rösträtt skall få utövas är att avgift
till förbundet är betald.
Vid förbundsstämman äger varje till förbundet ansluten organisation rätt att låta sig
representeras genom ombud, som är medlem i organisationen. Ombudet skall styrka sin
behörighet att företräda organisationen och kan endast representera en (1) organisation. Varje
ombud har endast en röst. För utövande av en organisations fulla rösträtt måste organisationen
ha lika många närvarande ombud som organisationens antal röster.
Röstning sker med öppen votering. Vid lika röstetal, äger ordförande utslagsröst, utom vid
personval, då valet avgörs med lottning.
Förbundsstämman är beslutsmässig när stadgeenlig kallelse utgått.
Styrelsebeslut
§ 12
De beslut, som styrelsen eller förbundsstämman fattar beträffande till styrelsen respektive till
förbundsstämman hänskjutna frågor, är samtliga till förbundet anslutna organisationer
skyldiga att följa.
Stadgeändring
§ 13
Ändring av förbundets stadgar beslutas av ordinarie förbundsstämma. För genomförande av
dylik ändring erfordras tre-fjärdedels (3/4) majoritet. Beslutet skall fastställas på följande
ordinarie eller extra förbundsstämma.
Upplösning av förbundet
§ 14
Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas på ordinarie förbundsstämma och skall
fastställas vid nästa ordinarie eller extra förbundsstämma. För beslut fordras vid båda
förbundsstämmorna tre-fjärdedels (3/4) majoritet.
Har beslut om förbundets upplösning fattats, skall eventuella förefintliga tillgångar användas
till sjösäkerhetsåtgärder, ex Sjöräddningssällskapet.

