Stadgar för Skurusundets Båtsällskap, som bildades 1946 och har sin hemort
i Nacka. Stadgarna är fastställda av årsmötet 1978-02-09 med ändringar beslutade vid årsmöten
1984-02-23, 1998-02-19, 1999-02-25, 2002-02-21, 2006-05-15, 2007-05-24 och 2017-01-26.
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§ 1 ÄNDAMÅL
Skurusundets Båtsällskap, hädanefter benämnt SBS, har till ändamål att främja intresset för sjösport
och friluftsliv, bland annat genom att verka för ökade kunskaper i navigation och sjömanskap genom
utbildnings- och tävlingsverksamhet, bedriva ungdomsverksamhet samt stödja strävandena att
bevara skärgårdsområdenas naturvärden.
SBS som är en allmännyttig ideell förening, skall även inom ramen för gott kamratskap verka för
goda hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmarnas båtar.
§ 2 MEDLEMSKAP
1 Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen liksom begäran om ändring av form för medlemskap.
2 Medlemskap erhålls efter godkännande av styrelsen.
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Medlemmar indelas i följande kategorier: 1. seniormedlem med eller utan avtal
2. juniormedlem
3. familjemedlem
4. hedersmedlem
Ansökan om medlemskap avser någon av kategorierna 1 – 3.
3 Senior- och hedersmedlem äger rösträtt. I händelse av att röstberättigad inte kan närvara, äger
familjemedlem som är maka/make/sambo rätt att rösta. Rösträtten är personlig men får utövas
genom skriftlig fullmakt från en (1) annan medlem.
4 Ungdomar, som den 1 november ännu ej fyllt 18 år, kan beviljas inträde som juniormedlem.
Juniormedlem kan medges att inom SBS område få förvara segeljolle eller motsvarande båt under
förutsättning att lämplig plats kan anvisas av hamnkapten eller slipchef.
5 Juniormedlem har rätt att delta i verksamheten (möten, klubbaftnar, studiecirklar o s v).
6 Vid 18 års ålder upphör juniormedlemskap, men om denne så önskar erbjuds seniormedlemskap
utan avtal och medlem ställs i kö för båtplats. Medlem får i väntan på avtal fortsätta att förvara
segeljolle enl. § 2 pkt 4. När båtplats ställs till förfogande upprättas avtal mellan medlemmen och
SBS och medlemmen erlägger då hälften av den vid tillfället gällande inträdesavgiften.
7 Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag
väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av
kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen.
8 Medlemskap berättigar i sig ej till tillgång till klubbens anläggningar, ej heller till sommar- eller
vinterplats för medlems båt i klubbens hamn eller uppläggningsplats.
9 När båtplats ställs till förfogande upprättas avtal mellan medlemmen och SBS. Medlemmen
erlägger då inträdesavgift och erhåller nyckel till SBS:s anläggningar mot erläggande av pantbelopp.
10 Vid båtbyte eller försäljning av båt åligger det medlem att omgående underrätta registeransvarig,
senast den 15/3 avseende hamnplats och den 15/8 vad det gäller uppläggning.
11 SBS:s förtjänsttecken kan styrelsen utdela till medlem som gjort SBS stora tjänster.
12 På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om
medlemmen motverkar klubbens syften,
skadar klubbens intressen,
inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
klubben, att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
13 Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att
uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutning.
14 Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund
inom 3 veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad
prövning på föreningsmöte.
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15 Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning
anses ha utträtt ur SBS.
16 Medlemskap innebär att medlem är valbar till styrelseuppdrag och övriga uppdrag inom SBS.
§ 3 FÖRSÄKRING
Båtar som är tilldelad sommarplats eller är upplagda inom SBS:s område skall vara försäkrade.
§4 AVGIFTER
1 Medlem är skyldig att till SBS betala de avgifter som fastställts av årsmötet och på tider som anges i
ordningsföreskrifterna.
2 Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift men övriga aktuella avgifter.
3 Medlem som ej fullgjort sin arbetsplikt eller vakt betalar av årsmötet fastställda avgifter.
§ 5 VERKSAMHETSÅR
SBS:s räkenskaps- och verksamhetsår skall omfatta tiden 1 november - 31 oktober.
§ 6 VAKTTJÄNST och ARBETSPLIKT
1 Seniormedlem med vinter- och/eller sommarplats inom SBS:s område är skyldig att fullgöra
vakttjänst enligt SBS:s ordningsregler.
2 Seniormedlem med vinter- och/eller sommarplats inom SBS:s område är skyldig att före den 31
oktober fullgöra den arbetsplikt som fastställs av årsmötet.
3 Se även SBS:s ordningsregler angående vakttjänst, arbetsplikt, ersättare och avgifter.
§ 7 MÖTEN
1 Förutom årsmöte skall vår- och höstmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra
föreningsmöte hållas.
2 Årsmöte hålls under första kvartalet.
3 Vår- och höstmöten hålls på tid som fastställs av styrelsen. Vid dessa skall styrelsen lämna
redovisning över SBS:s verksamhet - aktuell och planerad - samt i övrigt lämna sådan information
som den bedömer vara av intresse för medlemmarna.
4 Vår- och höstmötena äger även att fatta beslut rörande SBS:s allmänna verksamhet, hamnen,
uppläggningsplatsen samt med dessa sammanhängande frågor.
5 Extra föreningsmöte hålls antingen då styrelsen anser så önskvärt eller om minst 10 % av
seniormedlemmar skriftligen begär att styrelsen skall kalla till sådant möte.
6 Kallelse till års- och extra föreningsmöte sker skriftligen och skall vara medlemmen tillhanda minst
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10 dagar före mötet. Kallelsen sker via e-post eller till den som så önskar brevledes.
7 Kallelse till vår- och höstmöte sker via hemsidan och via e-post, då sådan adress finns. Kallelsen
skall vara medlemmen tillgänglig på hemsidan minst 10 dagar före mötet.
8 Alla frågor avgörs med enkel majoritet såvida icke annat föreskrives i stadgarna. Vid lika röstetal
äger mötets ordförande utslagsröst.
9 Alla frågor avgörs med öppen omröstning, såvida ej sluten omröstning begärs.
10 Var och en av senior- och hedersmedlemmar äger en röst.
§ 8 ÅRSMÖTE
1 Kallelse till årsmöte skall vara åtföljd av föredragningslista, styrelsens berättelse och ekonomiska
rapport samt eventuella motioner åtföljda av styrelsens yttrande och förslag.
2 Till årsmöte har varje medlem rätt att inkomma med motion rörande SBS:s verksamhet eller
intresseområde.
3 Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november.
4 Vid årsmötet skall förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Anmälan av frågor att behandla under pkt 20, övriga frågor
6. Föredragning av styrelsens berättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor och rapporter
10. Behandling av motioner
11. Behandling av budget
12. Fastställande av avgifter
13. Fastställande av arbetsplikt
14. Fastställande av eventuella arvoden efter förslag av revisorerna
15. Val av ordförande och kassör då sådant val skall ske
16. Val av övriga styrelseledamöter på två år
17. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
18. Val av övriga funktionärer
19. Val av 1 ledamot i valberedningen
20. Övriga frågor
5 För upprättande av förslag till de val som förekommer vid årsmötet, ska finnas en valberedning
bestående av tre ledamöter valda på tre år.
6 Fråga, som styrelsen hänskjuter till årsmötet för avgörande, men som icke finnes upptagen på
föredragningslistan, må behandlas om minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna
därom är ense.
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7 Fråga, som väcks vid årsmötet av enskild medlem, må behandlas om minst 3/4 av de närvarande
röstberättigade medlemmarna därom är ense.
§ 9 STYRELSEN
1 Styrelsen består av ordförande, kassör och sex - åtta ledamöter.
2 Styrelsens ledamöter väljs för två år, varvid skall iakttas att ordföranden och tre/fyra ledamöter
väljs vid ett årsmöte och kassören och tre/fyra ledamöter vid årsmötet därefter.
3 Ordförande och kassör utses i särskilda val.
4 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, hamnkapten, slipchef, arbetschef, vaktchef
samt intendent.
5 Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
6 Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
7 SBS:s firma tecknas av beslutsmässig styrelse. Styrelsen kan inom sig utse två personer att för
särskilt tillfälle teckna föreningens firma.
8 Vid konstituerande styrelsemöte skall bestämmas hur SBS:s bankgirokonto skall tecknas.
9 Om ledamot avgår före mandattidens utgång, väljs ny styrelseledamot vid närmsta ordinarie
årsmöte på förslag av valberedningen för återstående mandattid.
10 Styrelsen kan för tiden fram till nästa årsmöte adjungera medlem till styrelsen.
11 Det åligger ordföranden
att företräda och representera SBS.
att vid styrelsens sammanträden, samt vid vår- och höstmöte och extra möten leda
förhandlingarna. (Vid årsmötet föreslår valberedningen en årsmötesordförande).
att ansvara för miljöfrågor.
att tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen leda och planera SBS:s verksamhet.
12 Det åligger sekreteraren
att föra protokoll vid SBS:s och styrelsens sammanträden.
att ansvara för den korrespondens som styrelsen ålägger denne.
att sammanställa och expediera kallelser till sammanträden och gemensamma förrättningar.
att fungera som mottagare av SBS:s post.
att löpande tillställa revisorerna styrelseprotokollen.
13 Det åligger kassören
att handha SBS:s kassa och banktillgodohavanden enligt beslut vid styrelsens sammanträden.
att tillse att medlems- och övriga avgifter till SBS inbetalas i rätt tid och i förekommande fall
anmäla försummelser häri till styrelsen.
att upprätta förslag till budget att förelägga SBS:s styrelse och årsmöte.
att föra medlemsmatrikel.
att föra register över medlemmarnas båtar.
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14 Det åligger vice ordföranden
att vid förfall för ordföranden tjänstgöra i dennes ställe.
att vara studieledare.

15 Det åligger styrelsen gemensamt
att fastställa sjösättnings- och upptagningsdagar.
att fastställa arbetsprogram avseende underhåll och allmänna arbeten inom SBS:s område.
att bereda de ärenden som skall behandlas på SBS:s möten.
att utfärda ordningsföreskrifter för SBS.
att ansvara för SBS:s ekonomi.
§ 10 REVISORER
1 Revisorerna skall granska styrelsens protokoll och räkenskaper.
2 Senast fem veckor före årsmötet skall samtliga handlingar vara revisorerna tillhanda. Senast två
veckor före årsmötet skall räkenskaper och handlingar, som de för fullgörande av sitt uppdrag
infordrat av styrelsen, återlämnas.
3 Revisorerna skall till årsmötet avge en skriftlig revisionsberättelse och en rekommendation om
ansvarsfrihet kan beviljas för styrelsen.
4 Revisorerna skall föreslå årsmötet ett arvode till styrelsens ledamöter.
§ 11 STADGEÄNDRING
1 För ändring av SBS stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
2 I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger och förslaget skall bifogas
tillsammans med styrelsens synpunkter.
§ 12 SBS:s UPPLÖSNING
1 Förslag om SBS:s upplösning får endast behandlas vid årsmöte. Sådant förslag kan framläggas av
styrelsen eller väckas genom motion, som skall inlämnas senast den 1/9 undertecknad av minst 10
% av SBS:s seniormedlemmar. Tillstyrkes förslaget med minst 3/4 majoritet skall ny omröstning äga
rum vid påföljande årsmöte och erfordras även då 3/4 majoritet för slutgiltigt antagande.
2 Vid beslut om upplösning av SBS skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med
SBS:s kvarvarande tillgångar och handlingar.
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