Juridiska kommittén

Göteborg 20180407

Anteckningar förda vid juridiska kommitténs möte i Göteborg den 7 april 2018.

Närvarande:

Kristian Ehrling
Per Göran Traung
Bengt Gärde
Christer Eriksson

1. Ärenden
Diskuterades vilka ärenden som kommittén bör prioritera och medlemsorganisationernas
omfattning och behov av rådgivning. Konstaterades att typiska ärenden för kommitténs
verksamhet är; stadgeärenden, medlemsärenden, arrendefrågor, miljöförelägganden och
skatteärenden.
2. Frågor angående kommitténs verksamhet
a) Hur och i vilken omfattning ska kommittén lämna juridiska råd inom ramen för kommitténs
verksamhet?
Diskuterades kommitténs arbete och vilken hjälp båtförbund och båtklubbar kan förväntas
erhålla inom ramen för kommitténs ideella arbete. Vissa frågor fordrar ett långtgående
utredningsarbete medan andra ärenden är av mera en generell karaktär. Diskuterades att
kommitténs ledamöter bör begränsa arbetet till generella råd och vägledning. Diskuterades att
ärenden av viss karaktär och frågeställning tenderar att öka i antal. Diskuterades kommitténs
inställning och hur vi ska förhålla oss i samband med rådgivning avseende pågående ärende i
Högsta förvaltningsdomstolen avseende moms på arrenden för båtklubbar.
Beslut: Beslöts att kommitténs uppdrag och målsättning är att inom den löpande
verksamheten erbjuda båtklubbar och båtförbund generell rådgivning och vägledning i
juridiska frågor så som medlemsärenden, arrendefrågor, moms- och skattefrågor samt
stadgeärenden.
Beslut: Beslöts att avvakta med rådgivning avseende fråga om moms på arrende intill det att
frågan slutligt avgjorts.
b) Vilket ansvar ikläder vi oss när vi lämnar juridiska råd?
Diskuterades vilket ansvar Svenska Båtunionen har för den rådgivning som juridiska
kommittén lämnar till båtklubbar och båtförbund.
c) Juridiska kommitténs verksamhet omfattas i förekommande fall av advokatverksamhet.
Diskuterades förhållandet att kommitténs verksamhet, i förekommande fall, omfattas av
advokatverksamhet och därmed Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god
advokatsed. Förhållandet innebär bl.a. krav på diarier, klientkontroll och sekretess.
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d) Mötesschema.
Diskuterades kommitténs handläggning av ärenden och behovet av regelbundna och
fastställda mötestider.
Beslut: Kommittén ska hålla minst två schemalagda möten per verksamhetsår. Möten ska
hållas i samband med Båtriksdag och Unionsråd.

Vid protokollet

Kristian Ehrling
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