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Det är styrelsens ansvar att verksamheten bedrivs på ett 

ansvarsfullt sätt till undvikande av skada på person, 

egendom och miljö.



Riskbedömning



Prevention



Rättsliga grunder för ansvar



Strikt ansvar



Miljöreglerna



Miljöbalken 10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador 

10 kap. 2 § Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som medfört en allvarlig miljöskada är 

ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt bestämmelserna i detta kapitel.

10 kap. 5 § Avhjälpandeansvarets innebörd

Den som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig miljöskada skall utföra eller bekosta det 

avhjälpande som behövs för att omedelbart förebygga ytterligare skada på miljön och risk för 

människors hälsa…



Avtalsrättsliga 

förpliktelser



Presumtionsansvar



Vårdslöshet







Oaktsamhet







Underlåtenhet









Allmänna hänsynsregler enligt 

miljöbalken



Styrelsens ledamöter har ett

solidariskt ansvar



Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
av årsmötet

Vad betyder det ?



Skadestånd



Ansvarsförsäkring !





UTÖKAD RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING – 257 kr 

Grundförsäkringens försäkringsbelopp på 6 prisbasbelopp kan höjas 

till 8 prisbasbelopp. 

STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING – 1 962 kr 

Grundförsäkringens försäkringsbelopp på fem prisbasbelopp kan höjas 

till 1 500 000 kr. Ingen självrisk utgår.



TILLÄGGSPAKET

Tilläggspaket 1 – 1 961 kr = Förmögenhet + Rättsskydd + Styrelseansvar. 

Tilläggspaket 2 – 2 437 kr = Tilläggspaket 1 + Olycksfall anhöriga. 

Tilläggspaket 3 – 5 726 kr = Tilläggspaket 1 + höjt försäkringsbelopp för 

båtlyft. Ger en utökad försäkring som innehåller höjda försäkringsbelopp för 

Förmögenhetskydd, Rättsskydd, Styrelse- ansvarsskydd och Båtlyft.



Skatterättslig subjektivitet 



Ideell och Allmännyttig

Ideell

Ekonomisk



Vad säger Skatteverket vid en granskning av 

föreningens verksamhet 



Ändamålsparagrafen

Verksamhetsplanen

Budget

Verksamhetsberättelsen



Ändamålsparagrafen
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Båtklubben (NN) är en allmännyttig ideell förening och 

har till ändamål att lokalt främja båtlivet…....

Båtklubben ska genom utbildningsverksamhet…..... verka 

för att öka medlemmarnas kunskaper inom sjösäkerhet och 

genom ungdomsverksamhet…....... öka ungdomars 

intresse för båtsporten. 

Båtlubben skall verka för ett gott kamrat- och 

sjömanskap….......



Med allmännyttigt ändamål avses ett ändamål som främjar:

Idrott

Kultur

Miljövård

Omsorg om barn och ungdom

Politisk verksamhet

Religiös verksamhet

Sjukvård

Social hjälpverksamhet

Sveriges försvar och krisberedskap 

Utbildning

Vetenskaplig forskning eller

Annan likvärdig verksamhet.



Ekonomiska intressen 



Det kan även se ut så här …

§ 1 Ändamål

Båtklubben som bildades i juli 1929 är en allmännyttig ideell förening, 

har till ändamål att söka höja intresset för sjösporten, att hålla

kostnaderna så låga som möjligt för båtägaren t.ex. genom att ordna 

billig vinterförvaringsplats, billig försäkring, låg skatt. 
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Exempel på en bra ändamålsbestämmelse
1 § ÄNDAMÅL 

Båtklubben (NN) stiftat den 9 januari 1900 är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål; 

att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en 
mötesplats för alla båtintresserade 

att genom utbildningsverksamhet verka för att utveckla medlemmarnas kunskaper vad gäller 
sjösäkerhet och gott sjömanskap

att genom ungdomsverksamhet utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och 
sjösäkerhet 

att genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa 
att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt 

att skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir långsiktigt hållbara

att på sällskapets klubbholme – Klubbholmen – ge medlemmarna och gästande båtbesättningar 
möjlighet till friluftsliv och rekreation

att driva sällskapets verksamhet på ett effektivt sä̈tt genom att ta tillvara medlemmarnas 
gemensamma arbetsinsatser 

Sällskapet är en ideell förening vars namn och firma skall vara Båtklubben

Sällskapet har särskilda ordningsföreskrifter som är tillgängliga på sällskapets kansli. Varje 
medlem godkänner genom ansökan om medlemskap att följa dessa.



Ändamålsparagrafen

Verksamhetsplanen

Budget

Verksamhetsberättelsen
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