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§ 1  Västkustens Båtförbund, VBF, är ett regionalt båtförbund för Västra Sverige inom 

Svenska Båtunionen, SBU.  Till båtförbunden anslutna båtsällskap och båtklubbar är 
genom sitt medlemskap i detta även medlemmar i Svenska Båtunionen, SBU. 

 
§ 2  Ändamål och syfte 

Förbundens ändamål är att som ideella organisationer samla alla båtklubbar och 
båtsällskap och dess medlemmar i Sverige inom regionala förbund i en gemensam 
riksorganisation för att genom denna främja båtutövarnas intressen enligt följande 
program: 
• Främja fritidsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande, särskilt dess 

anpassning till människor, miljö och samhälle samt att härvid även delta i det 
internationella arbetet inom detta område. 

• Bedriva upplysning och utbildning rörande sjörätt, sjösäkerhet och 
navigation samt verka för gott sjömanskap och hänsynsfullt uppträdande till sjöss 
och på land. 

• Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och 
organisationer. 

• Verka som serviceorgan i vad avser båtlivsfrågor av allmänt principiellt intresse. 
• Följa utvecklingen på båtmarknaden och verka för god sjösäkerhetsstandard på 

fritidsbåtar och dess utrustning. 
 
§ 3  Medlemskap 

Medlemmar är ideella anslutna båtklubbar och båtsällskap och dess medlemmar. 
Medlemskap sökes genom skriftlig framställan till förbundsstyrelsen. 
Ansökan skall åtföljas av stadgar samt båt- och medlemsregister.  Beviljande 
av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen. 
Fråga om uteslutning ur förbundet behandlas av ordinarie eller extra 
förbundsstämma.  För beslut om uteslutning krävs minst 2/3 av vid stämman 
representerade röster.  Klubb som ej erlagt avgift enligt stadgarna 
trots anmodan från styrelsen och ej gjort detta inom en månad kan uteslutas 
ur förbundet av styrelsen. 



 
 
Ansökan om utträde ur förbundet skall vara styrelsen tillhanda senast 
två månader före verksamhetsårets utgång.  När sökande klubb fullgjort 
sina förpliktelser gentemot förbundet kan styrelsen bevilja utträde från 
och med nästa verksamhetsår.  Om ansökan inlämnas senare än stadgad 
tid kan utträde ej beviljas förrän nästkommande verksamhetsår. 

 
§ 4  Förbundets beslutande organ 

1. Ordinarie förbundsstämma 
2. Extra Förbundsstämma 
3. Förbundsstyrelsen 

 
§ 5  Verksamhetsår 

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
§ 6  Avgift 

Vid ordinarie förbundsstämma beslutas årsavgiften för nästkommande 
verksamhetsår.  Avgiften inbetalas senast tio dagar före nästa ordinarie 
förbundsstämma och baseras på det antal medlemmar som båtorganisationen 
uppger den 31 december samma år som avgiften beslutats. 

 
§ 7  Uppgifter 

Förbundsstyrelsen äger rätt att från anslutna båtorganisationer infordra, 
uppgifter gällande medlemsantal och båtbestånd. 

 
§ 8  Förbundsstämman 

Ordinarie förbundsstämma avhålls årligen före mars månads utgång. Tid 
och plats för stämman meddelas skriftligen senast åtta veckor före 
sammanträdesdagen.  Förslag och motioner som skall behandlas av förbundsstämman 
skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman. 
Kallelse till förbundsstämman innehållande verksamhetsberättelse, dagordning 
och inkomna förslag och motioner, utskickas senast två veckor 
före årsstämman. 

 
Följande ärenden skall behandlas på förbundsstämman: 
• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
• Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, 

tillika rösträknare. 
• Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 
• Fastställande av röstlängd. 
• Fastställande av föredragningslista. 
• Styrelsens verksamhetsberättelse. 
• Revisorernas berättelse. 
• Fastställande av balansräkning. 



 
 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Fastställande av regler för arvoden, kostnads och reseersättning. 
• Fastställande av årsavgift. 
• Fastställande av inkomst och utgiftsstat. 
• Val av ordförande och kassör växelvis 2 år. 
• Val av styrelseledamöter. 
• Val av revisorer jämte suppleanter. 
• Val av ombud och kommittéledamöter. 
• Val av förtjänstteckennämnd. 
• Val av valberedning. 
• Behandling av motioner. 

 
§ 9  Extra Förbundsstämma 

Extra förbundsstämma hålles då styrelsen anser så vara påkallat eller då 
minst tre till förbundet anslutna båtorganisationer gör skriftlig hemställan 
härom.  Vid extra förbundsstämma behandlas endast ärenden som angivits 
vid påkallande av denna. 
Kallelse till extra förbundsstämmorna sker skriftligen senast två veckor före 
extrastämman och skall avgiva de ärenden som skall behandlas. 

 
§ 10 Ombud och Röstetal 

Vid förbundsstämman äger varje till förbundet ansluten båtorganisation 
låta representera sig genom ombud.  Ombudens behörighet att representera 
båtorganisationen skall styrkas genom skriftlig fullmakt.  Ombud kan 
endast representera båtorganisation där vederbörande är medlem. 
Båtorganisationens röstetal beräknas på grundval av antalet registrerade 
medlemmar för vilka stadgad avgift erlagts till förbundet. 
Röstetal beräknas enligt följande: 
Varje båtklubb erhåller en (1) grund röst samt en röst för varje påbörjat 
100-tal medlemmar. 

 
§ 11 Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar: 
• Att representera förbundet. 
• Att vara förbundets verkställande organ. 
• Att förbereda ärenden till förbundsstämman. 
• Att upprätta verksamhetsberättelse. 
• Att förvalta förbundets medel och ansvara för dess ekonomi. 
• Att formulera uppdrag för arbetsgrupper och kommittéer. 
Styrelsen består av ordförande och kassör samt minst sju ledamöter. 
Styrelsen utser vid konstituerande möte vice ordförande, sekreterare och nödvändiga 
arbetsgrupper. 
Styrelsen väljs för en tid av två år. 
Ordförande och kassör väljs olika år. 



 
 
 
Ordförande och kassör väljs av årsmötet. 
Övriga ledamöter väljs vid årsmöten med udda respektive jämna årtal så att halva 
antalet ledamöter om möjligt väljs varje år.  Fyllnadsval kan vid behov ske vid varje 
årsmöte. 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 
§ 12 Förbundstecknare 

Rätt att teckna i Västkustens Båtförbunds namn är båtförbundets styrelse 
och eller den som styrelsen utser. 

 
§ 13 Förtjänstteckennämnd 

För förbundets standar och förtjänsttecken tillsätts vid ordinarie förbundsstämma 
en nämnd bestående av tre (3) personer av vilka en skall vara ledamot av 
förbundsstyrelsen. 
Ledamöter väljs för en tid av ett (1) år. En av ledamöterna utses av förbundsstämman 
att vara nämndens ordförande. 

 
§ 14 Revisorer 

Förbundets verksamhet granskas av två revisorer valda på två år och som 
avgår växelvis.  Två revisorssuppleanter väljs på ett år.  Styrelsen skall överlämna 
protokoll och räkenskaper till revisorerna före den 1 februari och 
revisionen skall vara avslutad senast tio dagar före ordinarie förbundsstämma. 

 
§ 15 Valberedning 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter samt en suppleant som 
utses av förbundsstämman och med lämplig geografisk spridning. En av 
ledamöterna utses till sammankallande. Valberedningen skall senast fjorton 
dagar före förbundsstämma, då val skall hållas, redovisa förslag till styrelsen. 

 
§ 16 Beslut och val 

Alla val avgörs med enkel majoritet där ej annat föreskrivs i dess stadgar. 
Avgörande sker genom öppen omröstning utom vid de fall att vid val 
någon erfordrar en sluten omröstning.  Vid fall av lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst, utom vid val då lottning skall gälla. 

 
§ 17 Ändring av Förbundets stadgar 

Ändring av förbundets stadgar skall beslutas av två (2) på varandra 
följande, och med minst tre månaders mellanrum, förbundsstämmor, 
(båtdagar alt. årsmöte) vara av den första skall vara ordinarie. 

 
 
 



 
 
§ 18 Förbundets upplösning 

Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas på ordinarie förbundsstämma 
och skall fastställas av närmast efterföljande ordinarie förbundsstämma. 
För besluts giltighet fodras 3/4 majoritet av vid båda förbundsstämmorna 
av anslutna båtorganisationer avgivna röster.  På den sista av dessa förbundsstämmor 
skall beslut fattas, hur skall förfaras med förbundets tillgångar. 

 


