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Proposition 1 Verksamhetsplan 2023 

Miljökommittén:  
Miljökommittén vill hjälpa miljösamordnare och klubbar att följa lagar och andra regler på 

miljöområdet. Det ska vara lätt att göra rätt. Det går att göra mer för miljön än att enbart strikt följa 

regler och inspektionsrapporter.  

 

Miljökommittén eftersträvar ett mer fossilfritt båtliv och ska följa upp nya regler, lagar och forskning 

på miljöområdet. 

Vi vill verka för att båtlivet ska störa djur och växtlighet så lite som möjligt. 

 

Miljökommittén ska under 2023 

• genomföra en enkät till klubbarna för att få veta hur klubbarna arbetar med 

miljöfrågor och vilket stöd som behövs i det arbetet. 

• fokusera mer på erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel inom miljöområdet 

• Utbilda fler mätfunktionärer i klubbarna i XRF-mätning 

• Genomföra en miljökonferens hösten 2023. 

• fortsätta följa arbetet med ny nationalpark utanför Nämdö.  

• följa upp arbetet med att försöka etablera fler båtbottentvättar i regionen.  

• löpande ha dialog med klubbarna.  

• ha kontakt med myndigheter 

• informera klubbarna om aktuella frågor på miljöområdet via nyhetsbrev, konferenser och 

liknande.  

Förslag till budget 2023: 50 000 kr 

 

Ungdomsverksamhet  
SMBF:s ungdomskommitté ska verka för att fler båtklubbar utser ungdomsansvariga och att fler 
klubbar anordnar aktiviteter för och med unga.  
 
Ungdomskommittén ska under 2023 

• arrangera ett seminarium där ungdomsverksamhet diskuteras och goda exempel delges 

• bjuda in klubbar att söka bidrag till sin ungdomsverksamhet samt för att engagera andra 

klubbar 

• redovisa dessa i nyhetsbrev och på hemsidan för att sprida goda exempel 

Förslag till budget 2023: 75 000 kr 

 

   

Juridiska kommittén  
Juridiska kommittén ska under 2023 

• fortsatt att följa rättsutvecklingen inom framför allt miljöområdet 
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• bistå SMBF med juridisk kompetens i olika avseenden. 

• göra en ytterligare översyn av stadgarna med fokus på medlemsbegreppet 

Förslag till budget 2023: 20 000 

 

Informations- & kommunikationskommittén 
SMBF:s information och kommunikation ska vara intressant, relevant och aktuell; ska vara till nytta för 

båtklubbarna samt stärka SMBF:s varumärke.  

Informations- & kommunikationskommittén ska under 2023  

• Producera minst åtta nyhetsbrev under året 

• Publicera minst ett inlägg per vecka på förbundets hemsida 

• Publicera minst ett inlägg per vecka på förbundets facebooksida 

• Öka trafiken till hemsidan genom att göra den mer intressant, relevant och aktuell 
  Förslag till budget 2023: 25 000 kr 

 
 

BAS-kommitté 

Baskommittén ska under 2023  

• stödja SMBF:s medlemsklubbar i användandet av BAS genom att bistå i de olika 

frågeställningar och praktiska problem som kan uppstå i arbetet med BAS. 

• medverka till utvecklingen av BAS-F för förbund 

• fortsätta dialogen med Svenska Båtunionen för ökad användarvänlighet av  

BAS-K och BAS-F 

Förslag till budget 5 000 kr 

 

Demokrati, samverkan, utbildning 
Gruppen ska under 2023 

• identifiera utbildningsbehov i klubbarna 

• i övrigt i nyhetsbrev, mejl och på hemsida etc hänvisa till SBU:s utbildningar 
 

Förhandlingsdelegationen 
Förhandlingsdelegationen ska under 2023  

• fortsätta dialogen med Stockholms stad i syfte att formulera ett modellavtal som sedan ska 
kunna användas i klubbar i andra kommuner 

 

 
Styrelsen föreslår Båtdagen besluta  

att  bifalla proposition 1 som en del av verksamhetsplan för Saltsjön Mälarens Båtförbund  

under verksamhetsåret 2023 
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Proposition 2 a) Fastställande av budget och medlemsavgifter  

Resultat 2021, 2022 och förslag till budget 2023 
INTÄKTER Budget 2023 Resultat 2022 Budget 2022 Resultat 2021 

Medlemsavgifter1 4 821 338,00    4 311 722,00    4 200 000,00    4 070 656,33    

Hyresintäkter 102 000,00    102 000,00    102 000,00    101 959,00    

Intäkter 4 923 338,00    4 413 722,00    4 302 000,00    4 172 615,33    

Aktieutdelning Svenska Sjö 2400 000,00    700 000,00    400 000,00    700 000,00    

Övriga intäkter   3 617,00      12 738,00    

S:a intäkter 5 323 338,00    5 117 339,00    4 702 000,00    4 872 615,33    

KOSTNADER         

Avgår medlemsavgift SBU -3 650 665,00    -3 137 405,00    -3 000 000,00    -2 929 560,00    

Personal -700 000,00    -669 036,00    -742 000,00    -678 018,19    

Avskrivningar bojar 0,00    -13 405,00    -6 708,00    -6 708,00    

Hyra Gula villan -140 000,00    -124 000,00    -120 000,00    -120 000,00    

Hyra BRF -50 500,00    -51 249,00    -50 500,00    -50 123,00    

Kansli -130 000,00    -105 069,00    -150 000,00    -120 093,89    

Kommittéer -175 000,00    -43 160,00    -245 000,00    -171 055,40    

Styrelsearvode -200 000,00    -197 962,00    -227 500,00    -181 590,10    

Styrelsen övrigt -25 000,00    -40 783,00    -62 500,00    -68 176,55    

Redovisning -30 000,00    -29 688,00    -30 000,00    -30 715,00    

Räntekostnader -3 000,00    -21 108,00    -55 000,00    -51 487,00    

Båtdagen -50 000,00    -57 373,00    -50 000,00    -1 298,00    

Båtklubbarnas Dag -5 000,00    0,00    -5 000,00    -3 810,00    

Summa kostnader -5 159 165,00    -4 490 238,00    -4 737 500,00    -4 412 635,13    

Beräknat resultat exkl. 
projekt 164 173,00    627 101,00    -35 500,00    459 980,20    

Projekt -150 000,00    -447 400,00    -350 000,00    -226 102,00    

Beräknat resultat inkl. 
projekt 14 173,00    179 701,00    -385 500,00    233 878,20    

 
  

 
1 I budgeten är hänsyn tagen till höjningen av medlemsavgiften till SBU som är 13 kr per medlem 
2 När budgeten görs är inte utdelningen från Svenska Sjö beslutad 
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Förslag till medlemsavgifter (tidigare avgift inom parentes) 

 
  
Styrelsen föreslår Båtdagen besluta  

att anta budget 2023 

att anta verksamhetsplan 2023  

att 2023 års styrelsearvode ska vara oförändrat 

att justera medlemsavgiften 2024 i enlighet med beslut på Båtriksdagen 2023.  

(Unionsstyrelsen föreslår en avgiftshöjning med 10 kr per medlem) 

 

 

Proposition 2b 
Båtdagen föreslås besluta att styrelsen för den kommande mandatperioden  

skall bestå av 11 personer: förbundsordförande, förbundskassör, förbundssekreterare  

samt 8 ledamöter.  

 

 

 

 

  

Medlemskategori Medlemsavgift 
per 

klubbmedlem 

Varav  
till SMBF 

SMBF:s 
medlemsavgift 

till SBU 

Familjemedlemskap eller enskild vuxen medlem i SMBF 
enkelansluten klubb 

111 kr  
(98 kr) 

28 kr 
(oför) 

83 kr 
(70 kr) 

För familjemedlemskap eller enskild medlem över 21 år 
som även är ansluten till Svenska Seglarförbundet 
(”dubbelanslutning”) 

101 kr  
(88 kr) 

23 kr 
(oför) 

88 kr 
(78 kr) 

För enskild medlem under 21 år i enkel-

/dubbelansluten klubb 

57 kr 

(44 kr) 

19 kr 

(oför) 

38 kr 

(25 kr) 
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Stadgar  

för  

Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund 

Stiftat 1926 
 

Antagna 1977 
Reviderade 1981, 1984, 1988, 1993, 1996, 2001, 2003,  

2006, 2010, 2016, 2017, 2021, 2022 och 2023 
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Proposition 3. Stadgeförändring beslut 2 
§ 1 Namn, karaktär och säte 
Organisationens namn är Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF), vilket är ett ideellt  
och allmännyttigt förbund av ideella och allmännyttiga båtklubbar (-sällskap, -föreningar)  
inom regionen Saltsjön-Mälaren. SMBF har sitt säte i Stockholm och är ett regionalt förbund 
inom Svenska Båtunionen (SBU). SMBF bildades den 1 mars 1977 genom samgående av 
Mälarens Motorbåt Förbund (bildat 1926) och Saltsjöns Båtförbund bildat 1928. 
 
Förslag till ändring: 
§ 1 Namn, karaktär och säte 
Organisationens namn är Saltsjön- Mälarens Båtförbund (SMBF), vilken är en 
allmännyttig ideell förening bestående av allmännyttiga och ideella båtklubbar  
(-sällskap, föreningar) inom regionen Saltsjön-Mälaren. SMBF har sitt säte i Stockholm 
och är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen (SBU). SMBF:s verksamhetsår är 
kalenderår. SMBF bildades den 1 mars 1977 genom samgående av Mälarens 
Motorbåtförbund (bildat 1926) och Saltsjöns Båtförbund bildat 1928. 
 
Kommentar: 
Det är viktigt att betona SMBF:s karaktär, d.v.s. som allmännyttig och ideell organisation, 
bland annat av skattetekniska skäl. 
 
§ 2 Ändamål 
SMBF:s ändamål är att som ideell och allmännyttig organisation tillvarata fritidsbåtlivets 
intressen inom regionen samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigationskompetens 
och stort sjösäkerhets- och miljömedvetande. 
 
Förslag till ändring: 
§ 2 Ändamål 
SMBF:s ändamål är att, som allmännyttig ideell förening, tillvarata fritidsbåtlivets intressen 
inom regionen samt verka för ett gott sjömanskap med hög navigations-kompetens och stort 
sjösäkerhets- och miljömedvetande genom information och utbildning. Detta kan bland annat 
ske genom  
att SMBF tillvaratar fritidsbåtslivets intressen och aktivt stödjer den ungdoms-verksamhet som 
bedrivs av båtklubbar, med flera, inom regionen, syftande till gott kamrat- och sjömanskap 
samt god sjösäkerhet och miljötänkande 
  
att stödja båtklubbarna i deras förvaltande roll. 
 
att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och 
organisationer. 
 
SMBF:s kansli och styrelse ska ha den kompetens som erfordras, för att aktivt kunna ge råd till 
medlemmarna (båtklubbarna), rörande ekonomiska och juridiska frågor i anslutning till deras 
verksamhet. 
Kommentar: 
Det är viktigt att redan i ändamålsparagrafen betona och tydliggöra SMBF:s verksamhetsinriktning. 
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§ 3 Medlemskap 
Beslut om båtklubbs inträde i SMBF fattas av förbundsstyrelsen.  
För ett medlemskap i förbundet fordras 

• Att båtklubben är belägen inom regionen 

• Båtklubben ska verka för vad som motsvarar vad som framgår av SBU antagna 

ramstadgar för båtklubbar 

• Båtklubben skriftligen ansöker om intagande i Förbundsstyrelsen 

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan 

• protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs 

• handlingarna från senaste årsmöte 

• båtklubbens stadgar och standert 

 

Utträde 
Båtklubb, som beslutat utträda ur SMBF 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 SMBF eller bryter mot SMBF:s 
stadgar och beslut ska tilldelas varning av förbundsstyrelsen. 
Sker inte rättelse inom skälig tid ska frågan om klubbens uteslutning hänskjutas till 
Båtdagen för avgörande. För uteslutning fordras bifall med 2/3 majoritet av 
rösterna. I kallelsen till Båtdagen ska framgå att frågan om uteslutning ska 
behandlas. 
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§ 4 Allmänna bestämmelser för ansluten båtklubb 
Varje ansluten båtklubb ska hålla sitt medlemsregister hos SBU uppdaterat, samt 
vid anmodan uppdatera funktionärs- & adressregister hos SMBF. 
 
Om enskild medlem utesluts ur ansluten båtklubb äger medlemmen rätt, om 
klubbens stadgar så medger, att inom tre veckor hos förbundsstyrelsen klaga över 
beslutet.  
 
Förbundsstyrelsen ska utreda ärendet och avge ett yttrande till båtklubben och medlemmen. 
 

Förslag till ändring: 

§ 4 Allmänna bestämmelser för ansluten båtklubb 
Varje ansluten båtklubb ska hålla sitt medlemsregister hos SBU uppdaterat, samt vid 
anmodan uppdatera funktionärs- & adressregister hos SMBF. 
 
Kommentar: 
SMBF är ingen domstol och har de facto ingen reell möjlighet att upphäva en 
uteslutning. Detta får i förekommande fall ske vid allmän domstol. SMBF kan bara ge 
ett allmänt råd i förekommande fall! 
 
Men - OBS att det i många båtklubbars stadgar finns en klausul, att utesluten 
båtklubbsmedlem kan klaga hos SMBF. Sker en ändring, måste i så fall många 
båtklubbars stadgar ändras. 
 
§ 5 Avgifter 
Av Båtdagen fastställd årsavgift, i vilken ingår fastställd avgift till SBU, ska vara SMBF 
tillhanda senast den sista april. Avgift beräknas på klubbens medlemsantal per den 
första januari aktuellt verksamhetsår. 
 
SMBF 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 ungdomssmedlemskap (t.o.m. 20 år) – en avgift 

 
Uppgift om medlemsantalen den första januari, enligt ovan, ska var rapporterad 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 
förbundsstyrelsen. 
 
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 
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från kommande årsskifte. Protokoll från det klubbmöte då beslutet fattades, ska bifogas 
anmälan. 
 
§ 6 Förbundsråd 

Förbundsrådet är ett forum för anslutna klubbar och förbundsstyrelsen.  

Till förbundsråden har varje klubb rätt att skicka ombud. Årligen bör minst två förbundsråd hållas varav 

det ena hålls under november månad. 

 
Förslag till ändring – kommentar: 
§ 6 Förbundsråd 
Hela paragraf 4 Förbundsråd bör utgå. Den demokratiska processen i förbundet 
kan väl tillgodoses vid ordinarie båtdag, samt att det finns goda möjligheter att 
påkalla extra båtdag, se § 7 nedan. 
 
§ 7 Beslutsstruktur 
SMBF:s beslutande instans är Båtdagen. Mellan Båtdagarna är förbundsstyrelsen 
SMBF:s beslutande instans. Båtdagen, SMBF:s årsmöte, hålls varje år under 
februari månad. Extra Båtdag kan hållas tiden första oktober till sista maj om 
förbundsstyrelsen finner det nödvändigt eller om minst tio anslutna klubbar begär 
det.  
 
I begäran om extra Båtdag ska den fråga som klubbarna vill få behandlad vara klart 
och koncist formulerad. Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor efter 
mottagandet av begäran och tjugo dagar före genomförandet kalla till extra 
båtdag och på SMBF:s hemsida, presentera den med angivande av tid, plats och 
ärende. Vid extra Båtdag kan endast ärende som angivits 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 biträtts av mötets ordförande, utom vid personval då lotten 
avgör. 
 
Förslag till ändring: 
§ 7 Beslutsstruktur 
SMBF:s beslutande instans är Båtdagen. Mellan Båtdagarna är förbundsstyrelsen 
SMBF:s beslutande instans. Båtdagen, SMBF:s årsmöte, hålls varje år under mars 
månad, vilket kan ske antingen i fysisk form eller digitalt om särskilda skäl föreligger. 
Detsamma gäller eventuell extra båtdag. 
 
Extra båtdag kan hållas tiden första oktober till sista mars om förbundsstyrelsen 
finner det nödvändigt eller om minst tio anslutna klubbar begär det.  
I begäran om extra Båtdag ska den fråga som klubbarna vill få behandlad var klart 
och koncist formulerad. Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor efter mottagandet 
av begäran och tjugo dagar före genomförandet kalla till extra båtdag och på 
SMBF:s hemsida, presentera den med angivande av tid, plats och ärende. Vid extra 
Båtdag kan endast ärende som angivits i kallelsen behandlas. 
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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 biträtts av mötets ordförande, 
utom vid personval då lotten avgör. Vid digital omröstning, ska även sluten 
omröstning kunna genomföras på ett så säkert sätt att rösthemligheten garanteras. 
 
 
§ 8 Rösträtt 
Varje ansluten båtklubb äger en grundröst samt en röst för varje påbörjat 100-tal 
medlemmar per den första 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 (Fr.o.m. 20 år): en medlem 

 

Varje båtklubb har rätt att vid Båtdag och extra Båtdag företrädas av ett eller flera ombud, 
dock inte fler än klubben äger röster. Båtklubb ska lämna in fullmakt med uppgift om 
vilken/vilka klubbmedlem/-mar som är ombud och äger rätt att utöva klubbens rösträtt. 
Om ledamot i Förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer är  
ombud för sin klubb vid Båtdag och extra Båtdag har de rösträtt, annars enbart 
yttranderätt. 
 
Förslag till ändring: 
§ 8 Rösträtt 
Varje ansluten båtklubb äger en grundröst samt en röst för varje påbörjat 100-tal 
medlemmar per den första 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 (Fr.o.m. 20 år): en medlem 

 

Varje båtklubb har rätt att vid Båtdag och extra Båtdag företrädas av ett eller flera 
ombud, dock inte fler än klubben äger röster. Båtklubb ska lämna in fullmakt med 
uppgift om vilken/vilka klubbmedlem/-mar som är ombud och äger rätt att utöva 
klubbens rösträtt. Om ledamot i Förbundsstyrelsen eller förbundets förtroendevalda 
revisor är ombud för sin klubb vid Båtdag och extra Båtdag, har denna rösträtt, annars 
enbart yttranderätt. 
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§ 9 Val vid Båtdagen 

• Valbara är de som är nominerade hos valberedningen.  

Förbundsstyrelseledamöter väljs för två år. Vartannat år väljs förbundsordförande och 

4–7 ledamöter, vartannat år väljs förbundssekreterare, förbundskassör och  

4–7 ledamöter. 

• Revisorer väljs för två år, en vartannat år. Suppleanter väljs för ett år. 

Förtjänstteckennämndens ledamöter väljs för två år, varje år väljs två ledamöter. 

• Valberedning väljs för ett år och förhandsnomineras inte. 
 

Förslag till ändring 
§ 9 Val vid Båtdagen 

• Valbara är de som är nominerade hos valberedningen.  

Förbundsstyrelseledamöter väljs för två år. Vartannat år väljs förbunds- 

ordförande och 4–7 ledamöter, vartannat år väljs förbundssekreterare, förbundskassör 

och 4–7 ledamöter. 

• Förtroendevald revisor väljs för två år och revisorssuppleanten väljs för ett år. 

• Förtjänstteckennämndens ledamöter väljs för två år, varje år väljs två ledamöter.  

• Valberedning väljs för ett år och förhandsnomineras inte. 

 

§ 10 Valberedning 

• Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en är sammankallande. 

• Valberedningens uppgift är att föreslå Båtdagen ledamöter till Förbundsstyrelsen, 

revisorer jämte suppleanter samt ledamöter i förtjänstteckennämnden. 

• Valberedningen bör om möjligt eftersträva en regional spridning av kandidaterna  

och äger rätt att vid sidan av klubbarnas nominering själv nominera ledamöter och revisorer. 

• Klubbarnas nominering ska vara valberedningen tillhanda senast den sista november.  

• Valberedningen ska vid förbundsrådet i november redovisa nomineringsläget. 

• Valberedningens förslag tillsammans med förteckning på nominerade kandidater ska 

vara förbundskansliet tillhanda senast fyra veckor före båtdagen. 

• Vid Båtdagen ska valberedningen presentera föreslagna kandidater. 

 
§ 10 Valberedning 
Förslag till ändring: 

• Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en är sammankallande. 

• Valberedningens uppgift är att föreslå Båtdagen ledamöter till förbundsstyrelsen, 

revisor jämte revisorssuppleant samt ledamöter i förtjänstteckennämnden. 

• Valberedningen bör om möjligt eftersträva en regional spridning av kandidaterna  

och äger rätt att vid sidan av klubbarnas nominering själv nominera ledamöter och revisor. 

• Klubbarnas nominering ska vara valberedningen tillhanda senast den sista november.  

• Valberedningen ska senast den sista december för styrelsen redovisa nomineringsläget. 
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• Valberedningens förslag tillsammans med förteckning på nominerade kandidater ska 

vara förbundskansliet tillhanda senast fyra veckor före båtdagen. 

• Vid Båtdagen ska valberedningen presentera föreslagna kandidater. 
 

 

 

§ 11 Båtdagen 

• Kallelse till Båtdagen med angivande av datum ska utsändas till båtklubbarna och 

presenteras på SMBF:s hemsida senast den första december. 

• Anslutna båtklubbar äger motionsrätt till Båtdagen. Motion ska vara 

förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december. 

• Senast två veckor före Båtdagen utsänds föredragningslista med följande bilagor: 

1.  Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

2. Revisorernas berättelse 

3. Propositioner 

4. Inkomna motioner samt förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 

5. Valberedningens förslag och klubbarnas nomineringar 

• Vid Båtdagen ska följande ärenden förekomma: 

1. Upprop av ombud och justering av röstlängd 

2. Frågan om kallelse till Båtdagen skett stadgeenligt 

3. Val av ordförande och två sekreterare till Båtdagen 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera Båtdagens protokoll 

5. Val av två röstkontrollanter 

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

9. Motioner 

10. Propositioner 

    - Fastställande av verksamhetsplan 

  - Fastställande av budget och avgifter 

  - Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

11. Val av ledamöter i Förbundsstyrelsen 

12. Val av revisorer jämte suppleanter 

13. Val av valberedning 

14. Avslutning 

Vid Båtdagen tillhandahåller förbundsstyrelsen röstsedlar: en som upptar 
valberedningens föreslagna samt övriga nominerade kandidater; en som gäller vid 
omröstning i andra ärenden. 
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Förslag till ändring: 
§ 11 Båtdagen 

• Kallelse till Båtdagen med angivande av datum ska utsändas till båtklubbarna och 

presenteras på SMBF:s hemsida senast den första december. 

• Anslutna båtklubbar äger motionsrätt till Båtdagen. Motion ska vara 

förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari. 

• Senast två veckor före Båtdagen utsänds föredragningslista med följande bilagor: 

1.  Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

2. Revisorernas berättelse 

3. Propositioner 

4. Inkomna motioner samt förbundsstyrelsens yttranden över motionerna 

5. Valberedningens förslag och klubbarnas nomineringar 

• Vid Båtdagen ska följande ärenden förekomma: 

1. Upprop av ombud och justering av röstlängd 

2. Frågan om kallelse till Båtdagen skett stadgeenligt 

3. Val av ordförande och två sekreterare till Båtdagen 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera Båtdagens protokoll 

5. Val av två röstkontrollanter 

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

9. Motioner 

10. Propositioner 

    - Fastställande av verksamhetsplan 

  - Fastställande av budget och avgifter 

  - Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

11. Val av ledamöter i Förbundsstyrelsen 

12. Val av revisorer  jämte en revisorssuppleant 

13. Val av valberedning 

14. Avslutning 

Vid Båtdagen tillhandahåller förbundsstyrelsen röstsedlar: en som upptar 
valberedningens föreslagna samt övriga nominerade kandidater; en som gäller vid 
omröstning i andra ärenden. 
Sker båtdagen i digital form, ska i samband med båtdagens öppnande, samtliga 
röstberättigade registreras med namn och vilken båtklubb som företräds, liksom i 
förekommande fall eventuella fullmakter. Denna registrering utgör röstlängden. 
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§ 12 Förbundsstyrelsen 

• Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förbundssekreterare, 

förbundskassör och 8 - 14 ledamöter. Styrelsen föreslår Båtdagen antalet ledamöter 

för det kommande året efter samråd med valberedningen. 

• Förbundsstyrelsen utser inom sig vice förbundsordförande och vice 

förbundssekreterare 

• Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott bestående av förbundsordförande, vice 

förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundskassör 

• Förbundsstyrelsen är beslutsmässig, då alla ledamöter är kallade och minst hälften är 

närvarande. 

• Avgår styrelseledamot under första året av mandattiden förrättas fyllnadsval på 

Båtdagen. 

• Avgår förbundsordförande, förbundssekreterare eller förbundskassör under 

mandattiden, tillsätter styrelsen inom sig denna post för tiden fram till Båtdagen. 

 
 
§ 13 Firmatecknare 

• SMBF:s firma tecknas av två av förbundsordföranden, förbundskassör, 

förbundssekreterare, vice förbundsordförande i förening 

 

• SMBF:s bank- & plusgirokonto tecknas ensam av förbundskassören eller av två av 

förbundsordförande, förbundssekreterare, vice förbundsordförande, kanslist i 

förening 

 

• Post- och värdeförsändelser till SMBF kvitteras av, var för sig förbundsordförande, vice 

förbundsordförande, förbundskassör, förbundssekreterare eller kanslist. 

 
Förslag till ändring: 
§ 13 Firmatecknare 
SMBF:s firma tecknas av förbundsstyrelsen genom två utsedda ledamöter i förening. Styrelsen 
utser inom sig firmatecknare. 

 

Kommentar: 

För att teckna SMBF:s firma, ska det finnas regler/instruktioner om eventuella 

beloppsbegränsningar som gäller beträffande SMBF:s bank-, bankgiro-, plusgiro övriga 

bankkonton, samt beträffande kvittens av post- och värdeförsändelser till SMBF.  

Det åligger även revisorerna att följa upp dessa regler/instruktioner, så att de tillämpas 

på ett korrekt sätt. 
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§ 14 Revision och förvaltning 
SMBF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. SMBF ska ha 
minst två revisorer jämte minst två suppleanter. 
 
Förslag till förändring:  
§ 14 Revision och förvaltning 
SMBF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. SMBF ska ha en 
godkänd revisor vilken på förslag av förbundsstyrelsen, väljs på båtdagen. Därtill ska på 
båtdagen en förtroendevald revisor och en revisorssuppleant väljas. Den 
förtroendevalda revisorn jämte revisorssuppleanten ska, förutom sedvanlig ekonomisk 
granskning, särskilt granska SMBF:s verksamhet. 
Kommentar: 
Denna förändring, att en godkänd revisor anlitas, sker med hänsyn till att SMBF har en 
ganska omfattande och relativt komplex ekonomisk förvaltning. Därför föreslås att en 
ordinarie förtroendevald revisor jämte revisorssuppleant utgår och ersätts av en 
godkänd revisor. Förbundsstyrelsen tillser att lämplig godkänd revisor upphandlas 
 
§ 15 Förtjänsttecken SMBF:s förtjänsttecken är: 

• Förtjänstdiplom med plakett 

• Förtjänstdiplom med guldnål 

• Förtjänstdiplom med silvernål 
 

Förtjänstdiplom med plakett.  

• Förtjänstdiplom med plakett 

• Förtjänstplakett är avsedd för medlem, som under många år, minst 12 deltagit i 

förbundsarbetet och gjort förbundet stora tjänster och främjat dess syften på 

sätt som förtjänar förbundets synnerliga erkänsla och högsta utmärkelse. 

• Förtjänstplakett kan undantagsvis tilldels annan som gjort förbundet synnerligen 

värdefull tjänst 

Förslagsrätt: Ledamot i förbundsstyrelsen  
 
Förtjänstdiplom med guldnål.  

• Förtjänstteckennämnden beslutar om utdelandet 

• Förtjänstdiplom med guldnål är avsedd för medlem, som under minst nio år 

aktivt deltagit i förbundsarbetet och gjort förbundet stora tjänster 

Förslagsrätt: Ledamot i förbundsstyrelsen  
 
Förtjänstdiplom med silvernål.  

• Förbundsstyrelsen beslutar om utdelandet till klubbmedlem och förbundsstyrelseledamot med 

minst sex års aktiv styrelseverksamhet samt anslutna klubbars medlemmar.   

Förslagsrätt: Ledamot i förbundsstyrelsen samt båtklubbs styrelse för egna medlemmar 
 
Utdelning av förtjänsttecken 
Utmärkelse utdelas vid Båtdagen, jubileumsfest eller båtklubbs årsmöte. 
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§ 17 Protestnämnd 
Förbundsstyrelsen utser vid behov protestnämnd. Begäran om att SMBF ska avgöra 
protest ska insändas till förbundskansliet senast 14 dagar efter tävlingen. 
 
§ 18 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar fordrar bifall med 2/3 majoritet av rösterna vid två på 
varandra följande båtdagar, varav en får vara extra båtdag. Om extra båtdag 
används ska den hållas minst två månader före eller efter Båtdagen. 
 
§ 19 Upplösning  
Upplösning av SMBF fordrar att Båtdagen 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 ska fördelas. 
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Proposition 4. Stadgeförändring beslut 1 

Nuvarande skrivning 
§ 3 Medlemskap 
Beslut om båtklubbs inträde i SMBF fattas av förbundsstyrelsen.  
För ett medlemskap i Förbundet fordras: 

• Att båtklubben är belägen inom regionen 

• Båtklubben ska verka för vad som motsvarar vad som framgår av SBU antagna 

ramstadgar för båtklubbar 

• Båtklubben skriftligen ansöker om intagande i Förbundsstyrelsen 

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan 

• protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs 

• handlingarna från senaste årsmöte 

• båtklubbens stadgar och standert 

 

 
Utträde 
Båtklubb, som beslutat utträda ur SMBF 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 SMBF eller bryter mot SMBF:s stadgar 
och beslut ska tilldelas varning av förbundsstyrelsen. 
Sker inte rättelse inom skälig tid ska frågan om klubbens uteslutning hänskjutas till Båtdagen för 
avgörande. För uteslutning fordras bifall med 2/3 majoritet av rösterna. I kallelsen till Båtdagen ska 
framgå att frågan om uteslutning ska behandlas. 
 
 
Förslag till ny skrivning  
§ 3 Medlemskap 
Beslut om båtklubbs inträde i SMBF fattas av förbundsstyrelsen.  
För ett medlemskap i Förbundet fordras: 
Att båtklubben är en allmännyttig ideell förening eller en ideell förening belägen inom 
regionen  
 
Ansökan om medlemskap görs skriftligen och ställs till Förbundsstyrelsen. 
Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

• Protokoll från det klubbmöte då beslut om ansökan togs 

• Handlingarna från senaste årsmöte 

• Klubbens stadgar 
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Utträde 
Båtklubb, som beslutat utträda ur SMBF 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 SMBF eller bryter mot SMBF:s stadgar 
och beslut ska tilldelas varning av förbundsstyrelsen. 
Sker inte rättelse inom skälig tid ska frågan om klubbens uteslutning hänskjutas till  
Båtdagen för avgörande. För uteslutning fordras bifall med 2/3 majoritet av rösterna.  
I kallelsen till Båtdagen ska framgå att frågan om uteslutning ska behandlas. 
 

§ 9 Val vid Båtdagen 

• Valbara är de som är nominerade hos valberedningen.  

Förbundsstyrelseledamöter väljs för två år. Vartannat år väljs förbundsordförande och 

4–7 ledamöter, vartannat år väljs förbundssekreterare, förbundskassör och  

4–7 ledamöter. 

• Revisorer väljs för två år, en vartannat år. Suppleanter väljs för ett år. 

Förtjänstteckennämndens ledamöter väljs för två år, varje år väljs två ledamöter. 

• Valberedning väljs för ett år och förhandsnomineras inte. 
 

Förslag till ändring 
§ 9 Val vid Båtdagen 

• Valbara är de som är nominerade hos valberedningen.  

Förbundsstyrelseledamöter väljs för två år. Vartannat år väljs förbunds- 

ordförande och 4–7 ledamöter, vartannat år väljs förbundssekreterare, förbundskassör 

och 4–7 ledamöter. 

• Förtroendevald revisor väljs för två år och revisorssuppleanten väljs för ett år. 

• Valberedning väljs för ett år och förhandsnomineras inte. 

 

§ 10 Valberedning 

• Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en är sammankallande. 

• Valberedningens uppgift är att föreslå Båtdagen ledamöter till Förbundsstyrelsen, 

revisorer jämte suppleanter samt ledamöter i förtjänstteckennämnden. 

• Valberedningen bör om möjligt eftersträva en regional spridning av kandidaterna  

och äger rätt att vid sidan av klubbarnas nominering själv nominera ledamöter och revisorer. 

• Klubbarnas nominering ska vara valberedningen tillhanda senast den sista november.  

• Valberedningen ska vid förbundsrådet i november redovisa nomineringsläget. 

• Valberedningens förslag tillsammans med förteckning på nominerade kandidater ska 

vara förbundskansliet tillhanda senast fyra veckor före båtdagen. 

Vid Båtdagen ska valberedningen presentera föreslagna kandidater 
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§ 10 Valberedning  
Förslag till ändring: 

• Valberedningen ska bestå av tre till fem ledamöter varav en är sammankallande 

• Valberedningens uppgift är att föreslå Båtdagen ledamöter till Förbundsstyrelsen, 

revisorer jämte suppleanter. 

• Valberedningen bör om möjligt eftersträva en regional spridning av kandidaterna  

och äger rätt att vid sidan av klubbarnas nominering själv nominera ledamöter och revisorer. 

• Klubbarnas nominering ska vara valberedningen tillhanda senast den sista november.  

• Valberedningen ska vid förbundsrådet i november redovisa nomineringsläget. 

• Valberedningens förslag tillsammans med förteckning på nominerade kandidater ska 

vara förbundskansliet tillhanda senast fyra veckor före båtdagen. 

Vid Båtdagen ska valberedningen presentera föreslagna kandidater 
 


