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STADGAR FÖR OXNÖ BÅTFÖRENING 
(Antagna vid årsmötet 2021-09-19) 

 
 

§ 1 
Ändamål 
Oxnö Båtförening, OBF, bildad 1969, är en allmännyttig ideell förening som har till 
ändamål att bedriva båtklubbsverksamhet och hos medlemmarna befrämja intresset för, 
och öka kunskapen om, sjön och båtsporten. Föreningen ska förvalta föreningens hamn- 
och uppläggningsplatser för medlemmars båtar och i övrigt tillvarata medlemmars 
intresse. 
Föreningen ska befrämja barn- och ungdomsverksamhet, miljöfrågor samt verka 
för fortbildning av medlemmarna i ämnen relevanta till verksamheten. Föreningen 
är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 
§ 2 
Medlemskap 
Föreningens medlemmar utgörs av medlemmar och hedersmedlemmar.  

 

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningens styrelse. 
 
Medlemskap kan erhållas av alla såvida inte medlemskapet strider mot föreningens 
intressen eller ändamål. 

 

Medlem ska ha fyllt 15 år. 
 

Om det finns flera delägare (utanför den egna familjen) till en båt, är varje delägare 
skyldig att ha medlemskap i föreningen.  

 
Medlem har arbets- och vaktplikt enligt gällande föreskrifter för varje båt, dock, vid 
flera delägare, endast en medlem per båt.  
 
Medlem ska kunna deltaga i föreningens verksamheter, såsom nattvakt, 
arbetsdagar, upptagning och sjösättning av medlemmars båtar. Dessa 
skyldigheter kan inte regelmässigt delegeras till annan person. 
 
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, utse hedersmedlem som under en följd 
av år på ett förtjänstfullt sätt arbetat för föreningens intressen. 

 

§ 3 
Utträde, uteslutning och varning 
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
 
Medlem som ej fullgjort arbets- och/eller vaktplikt enligt gällande föreskrifter och/eller 
årsmötesbeslut, kan efter beslut av styrelsen uteslutas efter tre uteblivna arbets- och/eller 
vaktpass under en period av fem kalenderår. 
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Delägare till gemensamt ägd båt, delar solidariskt på arbets- och vaktplikt enligt gällande 
föreskrifter och/eller årsmötesbeslut. Efter beslut av styrelsen kan därmed delägarna 
gemensamt uteslutas ur föreningen efter tre uteblivna arbets- och/eller vaktpass under en 
period av fem kalenderår. 

 
Medlem som trots skriftlig påminnelse inte erlagt fastställda avgifter, kan efter beslut av 
styrelsen, uteslutes ur föreningen. 

 

Medlem som handlar så att föreningens syfte eller intressen skadas eller uppenbart 
brytermot föreningens stadgar eller av styrelsen fastställda föreskrifter, kan på styrelsens 
förslag av årsmötet eller extra medlemsmöte uteslutas. För beslut om uteslutning krävs 
minst 2/3 majoritet. 

 

Till medlemsmöte där uteslutningsärende ska avgöras, ska kallelse ske i stadgeenlig 
ordning och innehålla uppgift om att uteslutning av medlem ska behandlas. 

 
Till medlem som uteslutningsärendet rör ska skriftlig motivering av förslaget 
bifogas kallelsen. 
 

Medlem som handlar så att medlemskapet kan komma att ifrågasättas, kan av styrelsen 
tilldelas skriftlig varning eller vid upprepade brott mot reglerna, förlora sin båtplats efter 
beslut av styrelsen. 

 
§ 4 
Avgifter 
Avgifter till föreningen, såsom inträdes-, medlems-, hamn- och uppläggningsavgifter, 
fastställes av årsmötet. 

 

Extra avgift för visst ändamål kan uttas efter beslut av årsmöte eller extra 
medlemsmöte.  Avgifter ska betalas senast på angiven förfallodag. 
 

Vid beviljande av medlemskap, ska medlems-och inträdesavgifter erläggas med belopp 
som gäller vid ansökningstillfället. 

 
Make/maka, sammanboende och hemmavarande barn är, vid beviljande av medlemskap, 
befriade från inträdesavgift. 

 

Medlem som inträder i föreningen efter den 31 augusti är befriad från medlemsavgift för 
inträdesåret. 

 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

 
§ 5 
Försäkring 
Båtar som torr- och sjösätts i föreningens regi ska vara helförsäkrade. För övriga båtar 
gäller minst ansvarsförsäkring. 

 

§ 6 
Styrelsens uppdrag, sammansättning och mandattid 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen förbereder ärenden till 
årsmöten och extra medlemsmöten samt verkställer därvid fattade beslut. 
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Styrelsen består av ordförande jämte 7–9 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör samt övriga behövliga funktioner. 

 
Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av 2 år varav halva antalet udda år och halva antalet 
jämna år, enligt principen att ordförande och kassör inte väljs samma år. 

 

§ 7 
Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder när någon styrelseledamot så begär. 

Ordförande eller vice ordförande sammankallar styrelsen. 

Ledamot som inte kan närvara vid styrelsemöte ska underrätta ordföranden härom. 
 

Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordförande och minst fyra övriga 
styrelseledamöter är närvarande. 

 
Styrelse- och årsmötesprotokoll tillkännages på hemsidan.  
 

§ 8 
Avgående ledamot 
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång ersätts denne vid nästa årsmöte 
genom fyllnadsval. 

 
Ledamot som ej önskar fortsätta sitt uppdrag underrättar omgående valberedningen  och 
styrelsen. 

 

§ 9 
Styrelseledamots ansvar 
För beslut fattade av styrelen är var och en som deltagit i beslutet, och inte reserverat sig, 
ansvarig. Reservation ska antecknas i protokollet. 

 
§ 10 
Delgivning av vissa protokollsavsnitt 
Om medlem antecknas i protokoll på grund av misstänkt eller konstaterat brott mot dessa 
stadgar eller av styrelsen utfärdade föreskrifter, ska medlemmen delges avskrift av berört 
protokollsavsnitt. Innan sådan anteckning sker ska medlemmen beredas tillfälle att yttra 
sig över ärendet. 

 

§ 11 
Ordförandens och övriga ledamöters uppgifter 
Ordföranden leder styrelsens arbete, övervakar dessa stadgars efterlevnad samt tillser att 
fattade beslut verkställs. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. 

 
I övrigt fördelas styrelsens arbetsuppgifter bland ledamöterna enligt styrelsens beslut. Det 
åligger styrelsen att ständigt ha den tillämpade arbetsordningen förtecknad, liksom att 
snarast efter årsmöte underrätta medlemmarna om denna i de stycken som är av allmänt 
intresse. 

 

§ 12 
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Sektioner 
I föreningen finns hamnsektion, varvssektion, underhållssektion och utvecklingssektion. 
För särskild verksamhet kan ytterligare sektioner inrättas. Beslut om bildande eller 
nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller av extra medlemsmöte. 

 
§ 13 
Sektionssammansättning 
En sektion består av sammankallande som leder sektionens verksamhet samt lämpligt 
antal ledamöter för genomförande av verksamheten. 

 

Styrelsen utser sammankallande och ledamöter. 
 
§ 14 
Sektions uppdrag och befogenhet 
Styrelsen fastställer i särskild instruktion respektive sektions uppdrag och befogenheter. 
 

§ 15 
Sektions uppgifter 
Sektionen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för genomförande av sektions 
uppdrag. Budget och verksamhetsplan inges till styrelsen för beredning på tid som 
styrelsen bestämmer. 

 

§ 16 
Firmateckning 
Föreningens firma och bankkonton tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

 

§ 17 
Valberedning 
Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av tre år varav en väljs årligen. 
Valberedningen bjuds in till två styrelsemöten per år. 

 
§ 18 
Årsmöte och extra medlemsmöte 
Årsmötet ska vid normala förhållande hållas före januari månads 
utgång varje år. Vid extra ordinära händelser och kriser (så som 
en pandemi), kan dock årsmötet senareläggas. Maxtider för 
förskjutning av årsmötet t.ex. vid pandemi styrs av situationen i 
samhället i stort. 
 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en revisor eller minst en 
tiondel av föreningens medlemmar begär detta. § 22 RF:s normalstadgar. 

 

Kallelse till möte sker via hemsidan och e-post senast två veckor före mötet. 
 
Vid extra medlemsmöte får endast frågor som angivits i kallelsen behandlas. 

 

§ 19 
Dagordning vid årsmöte 
Vid årsmöte ska alltid följande ärenden behandlas: 
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▪ Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning 
▪ Val av ordförande och sekreterare för mötet 
▪ Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden 

ska justera protokollet 
▪ Styrelsens verksamhetsberättelse 
▪ Ekonomisk berättelse 
▪ Revisorernas berättelse 
▪ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter för verksamhetsåret 
▪ Behandling av styrelsens förslag (proposition) samt behandling av motioner 

från medlemmar som till styrelsen inlämnats senast den 1 november 
▪ Avgifter för kommande verksamhetsår 
▪ Budget för kommande verksamhetsår 
▪ Fastställande av ersättning till styrelse och funktionärer 
▪ Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt val av styrelseledamöter 
▪ Val av revisor och revisorssuppleant 
▪ Val av ledamot i valberedningen 
▪ Övriga frågor 

 
Punkten ”Övriga frågor” skall behandlas och protokollföras, men inte vara beslutsgrundande. 
 
 

§ 20 

  Votering 
Röstning genom fullmakt är tillåtet för högst en medlem per på årsmötet deltagande 
medlem. Beslut och val vid föreningens möten avgörs genom öppen röstning såvida inte 
sluten votering begärts. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Vid beslut 
rörande styrelsens ansvarsfrihet får inte de deltaga som beslutet gäller. 

 

§ 21 
Verksamhetsår 
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 november - 31 oktober. 

 

§ 22 
Revision samt revisorernas uppgifter 
Revisorerna är två till antalet, varav en väljs årligen för en tid av 2 år, samt en suppleant 
som väljs för en tid av 1 år. 

 

Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, verifikationer, 
inventarieförteckning, medlemsmatrikel och styrelseprotokoll ska tillhandahållas 
revisorerna senast en månad före årsmötet. 

 

§ 23 
Stadgeändring 
Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar ska före 1 november skriftligen meddelas 
styrelsen som till årsmötet framlägger detsamma jämte eget yttrande. 

 

För ändring eller tillägg av stadgarna krävs beslut med enkel majoritet av två på 
varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. 

 

§ 24 
Särskilda föreskrifter 
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För medlem gäller utöver dessa stadgar, särskilda föreskrifter som fastställes av styrelsen. 
 

§ 25 
Föreningens upplösning 
För upplösning av föreningen krävs beslut av två stadgeenligt utlysta medlemsmöten 
varav ett årsmöte med minst 2/3 antalet avgivna röster. 

 
Mötet beslutar om uppsägning av lägenhetsarrende, handläggning av anläggnings- och 
kassatillgångar, skulder och bryggplatsinsatser. 

 

Uppstår underskott vid upplösningen av föreningen delas sådant underskott solidariskt av 
samtliga medlemmar. Styrelsens ledamöter kan inte göras personligt skadestånds- eller 
återbetalningsskyldiga för sådant underskott. Föreningens eventuella överskott ska 
användas till idrottsfrämjande ändamål inom båtsporten. 

 

§ 26 
Verkan av RF:s och specialförbunds stadgar m.m. 
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och 
anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i 
vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 


