Stadgar i Svenska Båtunionen
Proposition nr 2021-03

2020 har inte varit likt något annat båtår.
Corona-pandemin kom till Sverige och gav sitt första avtryck i
båtsammanhang när båtmässan i Älvsjö fick stängas ner onsdag kväll den
11 mars 2020. Därefter fick många aktiviteter skjutas upp och ändra form.
Beslut måste fattas i Unionsstyrelsen i strid med Svenska Båtunionens
stadgar.
Som stadgarna är utformade så motsvarar de ej dagens behov av flexibilitet
som Unionsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut och driva
verksamheten i Svenska Båtunionen när omvärlden snabbt förändras.
Denna icke kontrollerbara händelse satte fingret på de svagheter stadgarna
har idag.
Ett förtydligande har också gjorts i §1 Ändamål och syfte där sista
punktsatsen har anpassats till dagens mediesituation.
Unionsstyrelsen har därför tagit fram ett förslag till förändring av stadgans §
7 Båtriksdag som i första han berörs av den flexibilitet som Unionsstyrelsen
behöver för att fatta beslut om Båtriksdagens datum, form och plats när
omvärlden snabbt förändras. Ett förtydligande och komplement har också
gjorts i beskrivningen av närvaro vid Båtriksdagen. Agendan har också
rättats upp med en punkt för fastställande av Verksamhetsplanen vilken
Unionsstyrelsen ser som en egen punkt i Agendan och inte en proposition.
Förslag till nya stadgar, se bilaga, med förändringar enligt färgangivelse
enligt nedan:
● Text som ska lämnas oförändrad
● Text som skall ersättas
● Unionsstyrelsens förslag till ändring
● Text som behandlas i proposition 2021-02  (Grön text)
Unionsstyrelsen föreslår Båtriksdagen:
att bifalla proposition nr 2021-03

STADGAR

Båtsport - Friluftsfrämjande
Antagna av Båtriksdagen 2007

Ändrade av Båtriksdagen 2008
Ändrade av Båtriksdagen 2019
Med föreslagna ändringar 2021

Organisationens namn är Svenska Båtunionen (SBU) grundad 1928 under namnet Sveriges
Motorbåts Union och har sitt säte i Stockholmsregionen. Namnbytet skedde 1974.

Till dessa stadgar finns direktiv och anvisningar. Direktiv fastställs av en Båtriksdag med enkel
majoritet. Anvisningar fastställs av Unionsstyrelsen.

§ 1 Ändamål och syfte
Svenska Båtunionen är en allmännyttig och ideell organisation. Svenska Båtunionen har till ändamål
att samla båtklubbar anslutna till regionala båtförbund i Sverige i en riksomfattande
friluftsfrämjande intresseorganisation. Svenska Båtunionens syfte är bland annat att
●

tillvarataga fritidsbåtlivets intressen och stödja dess ungdomsverksamhet

●

verka för fritidsbåtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle

●

verka för utbildning inom båt- och sjöliv syftande till gott kamrat- och sjömanskap samt god
sjösäkerhet

●

verka för säkra fritidsbåtar

●

i frågor som rör fritidsbåtslivet vara kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och
organisationer samt delta i internationellt samarbete

●

vara opinionsbildande och drivande i båtlivsfrågor

●

följa och påverka försäkringsvillkoren för fritidsbåtar och båtklubbar

●

sprida information om båtlivsfrågor och Svenska Båtunionens verksamhet genom egen
tidning.

●

sprida information om båtlivsfrågor och Svenska Båtunionens verksamhet genom olika
informationsmedel.

§ 2 Medlemskap
Svenska Båtunionens medlemmar är regionala båtförbund. Navigationssällskapet (Navis) och
Kungliga Motorbåtsklubben (KMK) är som medlemmar i Svenska Båtunionen jämställda med
Båtförbund.
Svenska Båtunionen räknar som sin numerär samtliga registrerade medlemmar i båtklubbar
anslutna till båtförbund inom Svenska Båtunionen.
§ 2 Medlemskap (Behandlas i motion 2021-02, US anmärkning.)
Svenska Båtunionens medlemmar är regionala båtförbund. Navigationssällskapet (Navis) och
Kungliga Motorbåtsklubben (KMK) är som medlemmar i Svenska Båtunionen jämställda med
Båtförbunden.
Svenska Båtunionens numerär är samtliga registrerade medlemmar i båtklubbar anslutna till
båtförbund inom Svenska Båtunionen.

2.1 Inträde
Båtförbund kan efter ansökan bli medlem i Svenska Båtunionen. Beslut fattas av Båtriksdagen.

2.2 Utträde
Båtförbund kan efter ansökan lämna Svenska Båtunionen. Beslut fattas av Unionsstyrelsen. Utträde
kan endast ske vid årsskifte och för att utträda vid årsskiftet skall ansökan om det vara Svenska
Båtunionen tillhanda senast den 30 september.
I samband med utträde skall samtliga förpliktelser till Svenska Båtunionen vara reglerade.

2.3 Uteslutning
Båtförbund kan uteslutas ur Svenska Båtunionen om
●

beslutade avgifter/förpliktelser inte erlagts/reglerats

●

det allvarligt skadat Svenska Båtunionen

Beslut fattas av Båtriksdagen. För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet av godkända
röster.

§ 3 Svenska Båtunionens organ är
●

Båtriksdag

●

Unionsstyrelse

●

Unionsråd

Båtriksdagen är Svenska Båtunionens högsta beslutande organ.
Unionsstyrelsen är under verksamhetsåret och fram till nästa Båtriksdag beslutande organ inom
ramen för Svenska Båtunionens stadgar, direktiv och båtriksdagsbeslut.
Unionsrådet är rådgivande organ till Unionsstyrelsen.

§ 4 Verksamhetsår
Svenska Båtunionens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5 Avgifter
Båtförbund skall erlägga av Båtriksdagen beslutade avgifter.

Medlemsavgiften beräknas på antal avgiftsgrundande medlemmar i till båtförbund ansluta
båtklubbar den 1 januari innevarande år. Medlemmar kan vara anslutna genom
●

Enskilt medlemskap vuxen, en avgift

●

Familjemedlemskap, en avgift

●

Enskilt medlemskap ungdom, en avgift

§ 6 Motioner
Båtförbund har motionsrätt till Båtriksdagen.
Motioner till Båtriksdagen skall vara Svenska Båtunionen tillhanda senast den 15 januari för att
behandlas vid årets Båtriksdag.

§7 Båtriksdag
Båtriksdagen skall hållas årligen och senast under första veckan i april.
Båtriksdagen skall hållas årligen och senast under april månad.
Båtriksdagen kan utöver den formella delen innehålla en allmän del.
Rätt att närvara tillkommer alla inom Svenska Båtunionens numerär efter anmälan via sitt
båtförbund. Ledamot av Unionsstyrelsen, delegat, kommittérepresentant och revisor har
yttranderätt och förslagsrätt men rösträtt tillkommer endast båtförbunds ombud.
Tid och plats skall meddelas senast den 15 december.
Rätt att närvara tillkommer alla inom Svenska Båtunionens numerär efter anmälan via sitt
båtförbund, Svenska Båtunionens kansli, samt av Unionsstyrelsen inbjudna gäster eller
föredragande. Ledamot av Unionsstyrelsen, delegat och revisor har förslags- och yttranderätt.
Datum för Båtriksdagen skall meddelas senast den 15 december året innan Båtriksdagen.
Ärenden vid Båtriksdagens formella del
1

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

2

Val av mötesordförande, vice mötesordförande och två mötessekreterare

3

Val av två justerare att jämte ordförandena justera Båtriksdagens protokoll

4

Val av två rösträknare

5

Frågan om Båtriksdagen är i behörig ordning utlyst

6

Fastställande av dagordning

7

Behandling av verksamhetsberättelsen med årsredovisning

8

Redovisning av föregående Båtriksdags beslut och dess verkställighet

9

Behandling av revisorernas berättelse

10

Beslut angående årets resultat

11

Beslut om ansvarsfrihet för Unionsstyrelsen

12

Behandling av motioner

13

Behandling av propositioner

14

Fastställande av nästa års avgifter

15

Fastställande av årets budget och preliminär budget för nästföljande år

16

Val av Unionsstyrelse

a val av ordförande/skattmästare
b val av övriga ledamöter
17

Val av revisorer och suppleanter

18

Val av förtjänstteckennämnd och ordförande

19

Val av valnämnd, suppleanter och ordförande

20

Avslutning av Båtriksdagens formella del

14

Fastställande av årets Verksamhetsplan

15

Fastställande av årets budget och preliminär budget för nästa år

16

Fastställande av avgifter för nästa år.

17

Val av Unionsstyrelse
a val av ordförande/skattmästare
b val av övriga ledamöter

18

Val av revisorer och suppleanter

19

Val av förtjänstteckennämnd och ordförande

20

Val av valnämnd, suppleanter och ordförande

21

Avslutning av Båtriksdagens formella del

§ 8 Extra Båtriksdag
Extra Båtriksdag hålls när Unionsstyrelsen så finner det nödvändigt eller på skriftlig samstämmig
begäran av minst 1/3 av båtförbunden. Vid extra Båtriksdag kan endast sådana ärenden behandlas
som angivits i kallelsen. Kallelse till extra Båtriksdag skall utsändas inom tre veckor efter begäran
och senast fyra veckor före dess avhållande.

§ 9 Rösträtt, röstetal
Båtförbund äger vid Båtriksdag en (1) grundröst samt en (1) röst för varje påbörjat 1 000-tal
medlemsavgifter till Svenska Båtunionen enligt § 5. Båtförbund som inte till fullo erlagt till betalning
förfallna avgifter har inte rösträtt.
Vid Båtriksdag tillkommer rösträtt ett ombud för varje anslutet båtförbund och rösträtten skall vara
styrkt med fullmakt. Delegat får inte vara ombud för mer än sitt eget båtförbund. Medlem av
Unionsstyrelsen och revisor i Svenska Båtunionen får inte vara ombud för båtförbund.

§ 10 Omröstning vid Båtriksdag
Beslut fattas med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller i direktiven. Begärs
votering fattas beslut genom öppen omröstning utom om någon begär sluten omröstning. Vid
personval sker beslut enligt relativ röstberäkning. Detta innebär att de kandidater som får flest
röster är valda.
Utfaller votering med lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

§ 11 Valbar
Till Unionsstyrelse, förtroendevald revisor, valnämnd och förtjänstteckennämnd kan endast väljas
medlem ur Svenska Båtunionens numerär, se § 2.
Valbar är endast av valnämnden eller av båtförbund till valnämnden nominerad person.

§ 12 Unionsstyrelsen
Unionsstyrelsen består av ordförande, skattmästare och nio övriga ledamöter. Samtliga väljs på två
år. Ordförande och fyra ledamöter väljs udda år. Skattmästare och fem ledamöter väljs jämna år. I
övrigt konstituerar Unionsstyrelsen sig själv.
Unionsstyrelsen är beslutför när alla ledamöter är kallade och minst sex ledamöter är närvarande.
Unionsstyrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av Unionsordförande,
skattmästare och högst två ledamöter med befogenhet enligt Unionsstyrelsens anvisningar.
Unionsstyrelsen äger rätt att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper och skall utfärda anvisningar
för dessa.
Unionsstyrelsen ansvarar för Svenska Båtunionens kansli och utser inom sig arbetsgivaransvarig.

§ 13 Firmatecknare
Svenska Båtunionens firma tecknas av Unionsstyrelsen, två i förening. Styrelsen utser inom sig
firmatecknare.

§ 14 Unionsråd
Unionsrådet sammanträder årligen under november månad efter kallelse från Unionsstyrelsen.
Tid och plats skall meddelas senast den 1 oktober
Båtförbund utser delegater inom sin numerär.

§ 15 Revisorer
(§ ändrad av Båtriksdagen 2008)
Svenska Båtunionens förvaltning granskas av två förtroendevalda revisorer och en (1) auktoriserad
eller godkänd revisor
Revision skall omfatta såväl ekonomisk revision som verksamhetsrevision.
Två förtroendevalda revisorer och personliga suppleanter för dessa väljs av Båtriksdagen för två år
växelvis vartannat år. Unionsstyrelsen utser auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 16 Valnämnd
(§ ändrad av Båtriksdagen 2019)
Valnämnden består av fem ledamöter valda av Båtriksdagen för ett år. En av ledamöterna utses av
Båtriksdagen till nämndens ordförande.
Medlem av Unionsstyrelsen eller Svenska Båtunionens revisorer får inte ingå i valnämnden.

§ 17 Förtjänstteckennämnd
Förtjänstteckennämnden består av tre ledamöter valda av Båtriksdagen för ett år. En av
ledamöterna väljs ur Unionsstyrelsen och skall vara ordförande.

§ 18 Ändring av Svenska Båtunionens stadgar
För beslut om ändring av Svenska Båtunionens stadgar fordras att överensstämmande beslut fattas
med minst 2/3 majoritet av godkända röster vid två på varandra följande Båtriksdagar och med
minst tre månaders mellanrum. Den ena skall vara ordinarie Båtriksdag.

§ 19 Svenska Båtunionens upplösning

För beslut om Svenska Båtunionens upplösning fordras att överensstämmande beslut fattas med
minst 2/3 majoritet av godkända röster vid två på varandra följande Båtriksdagar och med minst tre
månaders mellanrum. Den ena skall vara ordinarie Båtriksdag. På den senare ska beslutas hur det
skall förfaras med Svenska Båtunionens behållna tillgångar.

