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§ 1 ÄNDAMÅL 
JBS har en särskild jollesektion med egen styrelse och funktionärer för att enligt 
stadgarna: 

”främja ungdomars båtintresse genom en särskild jollesektion” 

§ 2 MEDLEMSKAP 

Medlemskategorier 
a. Junior 

Medlem som är 20 år eller yngre och betalar medlemsavgift 

Junior kan mot kostnad ha egen jollebåtplats 
Juniorer blir automatiskt medlem i JBS med ”Ungdomsmedlemskap” utan kostnad. 

Junior som innehar funktionärsroll är avgiftsbefriad 

b. Temporär junior 
Medlem som är 20 år eller yngre och har genomfört betald seglarskola 
är temporär junior ett år. 

c. Senior 
       Medlem som är äldre än 20 år och är medlem i JBS. 
      Om medlemmen har en funktionärsroll i jollesektionen betalas ingen 

jollemedlemsavgift och mot extra kostnad kan medlemmen ha en jolleplats 

§3 MEDLEMSREGISTRERING M.M. 

a. Ansökan om eller upphörande av medlemskap i Jollesektionen görs skriftligt till Ordförande eller Kassör i 
Jollesektionens styrelse. I ansökan skall anges namn, adress, telefon och e-post samt födelsedata och 
målsmans namn.  

b. Avstämning mellan Jollesektionens och JBS medlemsregister ska göras i samband med budgetårets 

utgång. 

c. När medlem blir 20 år upphör juniormedlemskap i jollesektionen och istället kan ett ordinarie betalt 

fortsatt medlemskap sökas i JBS. 

d.  Jollesektionens funktionärer kan hos JBS vice hamnkapten kvittera ut nycklar till jollesektionens lokaler 

och klubben. Omfunktionären är yngre än 20 år sker utkvittering av jollesektionens ordförande (är det så?) 

e.  Medlem som inte fullgör de ekonomiska förpliktelserna kan uteslutas efter beslut i styrelsen 

f.  Medlem måste följa regler som styrelsen/funktionärer anger. 

§ 4 JBS ansvar 
a. Göra nödvändiga investering av båtar och materiel för att ge Jollesektionen förutsättning att bedriva sin 

verksamhet 
b. Svara för försäkringar av utrustning och medlemmar. 
c. Stötta Jollesektionen ekonomiskt med driftbidrag om så är nödvändigt samt söka externa bidrag. 
d. Utse två representanter från JBS styrelse som ska ingå i Jollesektionens styrelse. 

e. Vara behjälplig med framtagning av Jollesektionens resultatavräkning och budget så att dessa samordnas 

med moderklubbens ekonomi. 

f. Bistå Jollesektionen med utbetalning av arvoden av styrelsemedlemmar och seglingsledare. 

§ 5 Valberedning och val av styrelsemedlemmar och revisor 
a. JBS representanter ska utgöra valberedning för Jollesektionen. 

b. Först ska en kandidat till ordförande tas fram 

c. Sedan ska förslag till övriga styrelsemedlemmar och revisor tas fram tillsammans med 

ordförandekandidaten. 

d. Valberedningen läggar fram sitt förslag till Jollesektionens medlemmar på årsmöte 

§ 6 Årsmöte 
Jollesektionen ska hålla ett årsmöte under perioden november dit alla betalande medlemmar 
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kallas senast 2 veckor innan mötet.  
Mötet skall: 

a. Ta beslut om val av styrelsemedlemmar och revisor enligt förslag från valberedning 

b. Ta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna budgetåret baserat på revisorsberättelse. 

c. Ta beslut om budget för kommande budgetperiod framlagd av styrelsen och tillstyrkt av moderklubben. 

§ 7 Styrelsens ansvar 
a. Styrelsen sammanträder enligt ordförandes kallelseplan för ordinarie möten. 
b. Ordförande kan kalla till extra möten om så behövs. 
c. Alla styrelsemöten protokollförs och finns tillgängliga på hemsidan och/eller i en pärm 
d. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av de i styrelsen ingående ordinarie och adjungerade 

ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
e. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation 

skall antecknas i protokollet. 
f. Styrelsen skall för avslutat verksamhetsår avge berättelse med redogörelse för verksamheten samt 

årsredovisning innefattande resultat- och balansräkning. 
g. Styrelsen skall 

− verkställa beslut fattade av årsmöte 

− fördela ansvar och uppgifter inom styrelsen och till övriga funktionärer operativt och strategiskt leda 
JBS jollesektionen 

− bereda ärenden inför årsmöten och arrangera dessa 

− representera JBS jollesektionen 

− förvalta egendom och medel 

− besluta om firmatecknare (ordförande och kassör) 

− besluta om antagning, utträde och uteslutning av medlemmar 
h. Genom e-post, brev, anslag och/eller hemsida informera om och/eller bjuda in medlemmarna och andra till 

jollesektionens verksamhet 
 

§ 8 Uppgifter och ansvar för jollesektionens funktionärer 
 

a. Ordföranden skall: 
-    svara för att JBS jollesektionens har årliga program för verksamheten 
– leda styrelsens sammanträden samt se till att fattade beslut verkställs 
– övervaka att fastställda regler efterlevs 
– när så behövs representera jollesektionen 
– ha kontakter med JBS styrelse om jollesektionens verksamhet samt äska budgetmedel 
– arrangera att seglingsledare får erforderlig utbildning 
– svara för informationen på JBS Hemsida ”jollesektionen” 

 
b. Sekreteraren skall: 

– utfärda kallelse till styrelsens sammanträde och årsmöten 
– skriva protokoll vid styrelse och årsmöten 
– svara för kontakter/korrespondens med medlemmarna 
– arrangera arkivering av protokoll 
– rapportera aktiviteter till kommunalt och statligt LOK (om aktuellt) 

– rapportera aktiviteter till SISU (om aktuellt) 

 
c. Kassören skall: 

– handlägga jollesektionens intäkter och utgifter 
– förvalta och ansvara för kassa och konton  
– föra noggranna räkenskaper för verksamhetsåret och ha dessa avslutade för årsredovisning samt 

förelägga räkenskaperna för revisorn 
– till styrelsen - årligen eller när styrelse så begär – rapportera den ekonomiska ställningen 
– ur kassan betala utgifter mot behöriga verifikationer 
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– till styrelsen rapportera då medlemmar försummar sina ekonomiska skyldigheter 
– enligt styrelsens delegering och fastställd budget teckna JBS jollesektionen i ekonomiska ärenden 
– upprätta förslag till årsbudget 
– föra förteckning över medlemmar  
– Koordinera den ekonomiska verksamheten med JBS kassör 
 

d. Materielförvaltare skall: 
– ansvara för att jollesektionens alla båtar/motor är i gott och säkert skick 
– underhålla och vid behov reparera materielen 
– föreslå och i samråd med styrelsen göra inköp av materiel 
– organisera och leda att materielen ställs i ordning och tas om hand vid säsongsstart/avslut  

e. Ansvarig seglingsledare 
– organisera träningsverksamheten 
– organisera och boka upp ledare till seglarskolorna 
– ansvara för tävlingsverksamheten 
– vårda jollesektionens jollar, följebåtar samt övrigt material 
– omgående underrätta materialförvaltaren när något går sönder eller håller på att gå sönder 

f. Seglingsledare grupp skall: 
– skall ha den utbildning som behövs för aktuellt uppdrag 
– leda seglingsutbildningarna enligt av styrelsen fastställt program 
– assistera och se till att båtarna klargörs och tas om hand vid respektive seglingstillfällen 
– vara ledare vid seglarskola 
– vara ledare vid träningsseglingar 
– delta vid övriga aktiviteter 
– vårda jollesektionens jollar, följebåtar samt övrigt material 
– omgående underrätta materialförvaltaren när något går sönder eller håller på att gå sönder 

 
g. Revisor  

 –    en revisor väljs på årsmötet för en tid av två år.  
–    revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Dessa skall revideras minst en gång 

årligen. Revisorerna skall avge skriftlig revisionsberättelse till styrelsen i god tid före årsmötet samt 
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

–   förekommer 
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