
Styrelseansvar



Förtroendevald ledamot till styrelsen

Hedersutmärkelse ?

eller betungande ansvar !



Att vara ledamot i en klubbstyrelse är

Inspirerande

Trevligt

Tillfredställande

…….för ett gemensamt intresse !



Mot vem har styrelsen ett ansvar ?



Föreningens medlemmar



Styrelsen ansvarar även i förhållanden mot

Myndigheter



Vilka personer har ansvar ?

Ordföranden ?



Styrelsens ledamöter har solidariskt ansvar !



Styrelsens ansvar följer av ett förtroende och 

mandatet vilar på en grund att verksamheten 

utförs enligt 

- Föreningens stadgar

- Årsmötets beslut

och………



Lagar

Förordningar

Förelägganden



Ansvarsfrihet !



Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att styrelsen eller 

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 



Kan styrelsen ställas till ansvar efter 

årsmötets beslut om ansvarsfrihet ?



Styrelsen kan ställas till ansvar även efter 

årsmötets beslut om ansvarsfrihet

- Vid ogentligheter !



Enskild styrelseledamots ansvarsfrihet



Styrelsen ansvarar mot medlemmarna

1. För handlingar i strid med stadgarna !

t.ex. - fel i formalia vid uteslutning av 
medlem



Styrelsen ansvarar mot medlemmarna

2. För handlingar i strid med årsmötets 

beslut.

- Ingått avtal om förpliktelser eller med 

leverantör till andra villkor än vad 

årsmötet godkänt.  



Styrelsens ansvar mot myndigheter

- Miljö

- Skatter 

- Risk och säkerhet







Hur långt sträcker sig ansvaret ?

All verksamhet inom föreningen ! 







Ansvar för verksamhetens utövande

- Aktiviteter vid sjö och torrsättning

- Klubbträffar och tävlingar

- Miljöhänsyn

- Risk och säkerhet

- Följa lagar och regler



Finns det någon lag som reglerar ideella och 

allmännyttiga föreningar ?

Finns föreningslagen ?



Om man inte följer en tillsynsmyndighets 
föreläggande att anlägga en spolplatta 
eller etablera en miljöstation för 
omhändertagande av avfall från 
fritidsbåtar kan styrelsen ställas till ansvar 
för 

- Miljöbrott –

- MB 29 Kap. 1 §

- Anm. För Miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller 
oaktsamhet…..



Styrelsen har straffrättsligt ansvar

Fri bryggplats till funktionär för utförande av  

en prestation är en skattepliktig förmån !

Styrelsen kan ställas till ansvar för 

skattebrott !



Vad bör en styrelse………..



Generella stadgar

Tydliga föreskrifter

Ansvarsförsäkring



Dokumentera

Informera funktionärer och medlemmar

Kontakter med kommun eller myndighet

Uppföljning



Juridiska kommittén

Rådgivning i juridiska frågor till 

båtförbund och båtklubbar



• Svenska Sjö AB 

• I Båtklubbsförsäkringen ingår styrelseansvar 

upp till två prisbasbelopp 89.000 kronor.

• Försäkringsbeloppet kan höjas till 1.500.000 

kronor. Premie 1.907 kronor.
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