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Trivselregler under utbildningen
• Webbinariet spelas inte in.
• Ha din mikrofon avstängd.
• Ställ frågor eller diskutera i chatten. Frågorna ställs av 

moderatorn till föreläsarna.
• Gul bild betyder nu tar vi frågorna.
• Ev. muntliga frågor eller diskussioner efter utbildningen, kl 

20.30



Stadgar

• Ändamål och syfte
• Stadgar kontra lag
• Ändringar av stadgar
• Stadgar och andra styrdokument
• Efterlevnad
• Tillgängligheten av stadgar
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Ideell, allmännyttig 
förening



Allmännyttig ideell förening
Fördelen är att vissa inkomster är skattefria, 
nämligen:
• Hyresinkomster
• Försäljningsintäkter
• Inkomst av kapital
Medlemsavgifter är generell skattefria



Allmännyttig ideell förening
Fyra krav:
• Ändamålskravet

• Verksamhetskravet

• Fullföljdskravet

• Öppenhetskravet



Ändamålskravet
Syftet ska vara till nytta för allmänheten.
Exempel
• Idrott, Utbildning
• Kultur, omsorg av barn och unga



Ändamålskravet

• Faktisk verksamhet viktig 

• Stadgarna har liten betydelse



Verksamhetskravet
• Minst 90 % av föreningens verksamhet ska vara 

allmännyttig.
• Utgångspunkten är genomförd verksamhet.
Dom från förvaltningsrätten i Falun:
Endast tillhandahållande av båtplatser är inte 
allmännyttig verksamhet



Fullföljdskravet

• Minst 80 % av inkomsterna ska användas till 
allmännyttig verksamhet.

• Utgångspunkten från aktuellt beskattningsår. 
Även andra beskattningsår kan räknas med.



Fullföljdskravet
Exempel
Skattefria inkomster 100 000 kr
Ungdomsverksamhet   85 000 kr
Reparation av bryggor   15 000 kr

85 000 / 100 000 kr = 85 %
Kravet är uppfyllt!



Öppenhetskravet
Den som vill ska få bli medlem.

Undantag:
Kan ställa vissa krav på medlemmarna, t.ex:
• Minimiålder
• Geografisk spridning



Slutsats



Ordförandes ansvar
• Gentemot myndigheter, miljö och skattefrågor
• Delegationsrätt
• Leda styrelsens arbete
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Styrelsens arbete
• Medlemsfrågor
• Ekonomi
• Leda klubbens verksamhet
• Årsmötet och medlemsmöten
• Demokrati och medlemsinflytande
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Uppdrag för klubben och styrelsens 
ansvar för dessa

• Arbetsdagar och andra uppdrag
• Maskiner och annan utrustning
• Lyftanordningar, mastkran, mm
• Utbildningsansvar
• Utbildningsplaner
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Uppdrag för klubben och styrelsens 
ansvar för dessa

• Arbetsdagar och andra uppdrag
• Maskiner och annan utrustning
• Lyftanordningar, mastkran, mm
• Utbildningsansvar

• Utbildningsplaner



Uteslutning



Uteslutning

• Det finns nästan ingen 
lagreglering.
• Bygger på praxis



Uteslutning

Det finns två olika prövningar en domstol kan göra:
• Formell prövning
• Materiell prövning



Uteslutning

Formell prövning:
• Beslutet fattat i rätt ordning?
• Domstolen har alltid rätt att göra formell 

prövning.



Uteslutning
Materiel prövning:

• Domstolen kan endast pröva om beslutet är av stor 
ekonomisk betydelse för medlemmen.

Exempel: Uteslutning ur fackförening och elitidrottsklubbar



Uteslutning
Vad gäller för båtklubbar?

Mål från Göta Hovrätt.



Uteslutning

Praktiska frågor och råd.
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Trivselregler under utbildningen
• Webbinariet spelas inte in.
• Ha din mikrofon avstängd.
• Ställ frågor eller diskutera i chatten. Frågorna ställs av 

moderatorn till föreläsarna.
• Gul bild betyder nu tar vi frågorna.
• Ev. muntliga frågor eller diskussioner efter utbildningen, kl 

20.30



Styrelsens arbete
• Medlemsfrågor
• Ekonomi
• Leda klubbens verksamhet
• Årsmötet och medlemsmöten
• Demokrati och medlemsinflytande
• Egenkontroll



Styrelsens arbete
Egenkontroll
• Säkerhetsanordningar, stegar, 

bryggor, mm
• Lyftanordningar, sling, mm (Ta in extern konsult)

• El-säkerhet

• Miljö

• Egenkontroll     
www.batunionen.se/hamnochvarv/säkerhamn
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Styrelsens arbete
Egenkontroll
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Båtklubbsmedlemmen
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Försäkringar
Båtklubbsmedlemmen
Kan båtklubben ställa krav på medlemmens försäkringar?
• Minst ansvarsförsäkring för båt i hamnen
• Högre krav rekommenderas då klubben hanterar båt på varv.
• Efterlevnad: Hamn och varvsordning, Svårt att kolla varje år.



Båtklubbsförsäkring
I medlemsavgiften till båtförbundet ingår en omfattande 
båtklubbsförsäkring som tillhandahålls av Svenska Sjö. 
Många båtklubbar är dubbelförsäkrade = Pengar att spara





Båtklubbsförsäkring exempel
Styrelseansvarsförsäkring 
Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för styrelseledamöters 
privata ekonomi i styrelsefrågor som rör båtklubben. Ordförande 
och styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar och kan bli 
personligt ansvariga för oaktsamhet. 



Båtklubbsförsäkring exempel
Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas 
båtklubben och gäller för all verksamhet som anses vara normal 
verksamhet för en båtklubb. 
- Funktionärsslarv, tappade båtar, mm



Båtklubbsförsäkring exempel
Olycksfallsförsäkring! 
Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av 
försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar 
samt utanför klubbens område i samband med av klubben, SBU samt förbund 
utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- 
och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under 
förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även 
för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller 
liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. 
Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt eller seglingstävling.



Båtklubbsförsäkring, valbara tillägg



Båtklubbsförsäkring 

Läs mer på Svenska Sjö.se/för båtklubb



Arvoden
Vad är arvode?
• Ekonomisk ersättning för ett uppdrag
• Förmåner som inte andra medlemmar har
• Arbetsbefrielse
• Andra förmåner som t.ex fri båtplats



Arvoden
Arvode kan vara skattebrott
- Ekonomisk förmån



Arvoden
Att införa arvoden på rätt sätt
- Beslut av årsmötet
- Redovisas öppet
- Skatt och sociala avgifter.
- Vissa arvoden kan vara skattefria om föreningen tillhör SSF 

och RF. (Idrottslig verksamhet)



Exempel avslutande bild
Tex: Möt Svenska Båtunionen på

batunionen.se

@batunionen

@Batunionen


