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Utgåva 2019-11-13 beslutad i årsmöte: Ändringar från föregående utgåva anges i § 11. 
Aktuell utgåva av stadgar och tillhörande föreskrifter finns på JBS hemsida och i pärm i hamnkontoret. 
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§ 1 ÄNDAMÅL 
JBS är en ideell, allmännyttig förening vars ändamål är 
-  att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer; 
-  att främja intresset för sjön och båtsporten; 
-  att anskaffa och sköta lämplig hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar samt i övrigt 

tillvarata medlemmarnas intressen; 
-  att främja ungdomars båtintresse genom en särskild jollesektion; 
- att vara en miljömedveten klubb som följer myndigheters lagar och regler gällande båtklubbar. 

§ 2 MEDLEMSKAP 

2.1  Medlemskategorier 
a. Enskilt vuxenmedlemskap 

Medlem får ett medlemsnummer. Medlemskapet är personligt. Vid bodelning eller dödsfall eller om 
medlem på annat sätt blir förhindrad att utöva ett aktivt båtliv, kan efter skriftlig begäran medlemskap 
överföras till make, sambo eller barn. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall efter ansökan. 

b. Familjemedlemskap 
Personer som delar hushåll med en ordinarie medlem kan beviljas familjemedlemskap, vilket 
ger ett ytterligare medlemsnummer. 
Årsmötet kan besluta om lägre avgifter för denna form av medlemskap. Om villkoret för 
familjemedlemskap upphör övergår medlemskapet automatiskt till ett ordinarie medlemskap, varvid 
ordinarie avgifter skall erläggas. 

c. Gemensamt medlemskap 
Makar/sambo med samma adress kan ha ett gemensamt medlemskap vilket ger en röst, ett 
medlemsnummer och ingen extra avgift utöver ordinarie medlemsavgifter 

d. Ungdomsmedlemskap 
Ungdomar som är medlemmar i Jollesektionen kan ha medlemskap i JBS utan medlemsavgift upptill 20 
års ålder. Därefter övergår medlemskapet till enskilt vuxenmedlemskap och tidigare tilldelat 
medlemsnummer medföljer. 

e. Hedersmedlemskap 
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat JBS, kan på styrelsens framställan väljas till hedersledamot. 
Beslut skall fattas på ordinarie föreningsmöte. Hedersledamot är befriad från årsavgift men har i övrigt 
samma status som ”enskild vuxen medlem”. 

2.2 Skyldigheter 
a. Medlem som antagits har genom att signera JBS speciella ansökningsblankett förbundit sig att följa 

stadgar, regler, föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 
b. Medlem med båt i hamnen skall ha tillräcklig nautisk- och båtkunskap för att säkert framföra sin båt. 

JBS rekommenderar att medlem har minst ”förarbevis” utbildning. 
c. Ny medlem skall delta i JBS introduktionsprogram som ger information om JBS verksamhet, stadgar, 

regler och föreskrifter. Introduktionen skall vara genomförd innan medlem kan få en båtplats i hamnen. 
d. Medlem, mellan 18 och 75 år, kan kallas till arbetsplikt enligt av JBS styrelse fastställd föreskrift. 

Undantagna är hedersmedlem, funktionärer och medlem med speciella skäl vilka skall godkännas av 
styrelsen. 

e. Medlem, mellan 18 och 80 år, med båt i hamnen under sommar och/eller vinter kan tas ut till 
vakthållning enligt av JBS styrelse fastställd föreskrift. Undantagna är hedersmedlem, funktionärer och 
medlem med speciella skäl vilka skall godkännas av styrelsen. 

f. Medlem som sjösätter/tar upp båt med JBS truckar skall medverka i arbetslag enligt av JBS styrelse 
fastställt schema. 

g. Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens egendom och tillhörigheter är 
ersättningsskyldig. 

h. Medlem som har båt i hamnen skall ha båten ansvarsförsäkrad. Försäkringstagarnamn/ båttyp skall vara 
samma som i JBS båtdataregister. JBS rekommenderar att båten är helförsäkrad. 
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i. Medlem som har båt och materiel i hamnen skall ha dessa märkta enligt ”Föreskrifter för hamn och 
varv”. Båt och materiel som är omärkta mer än ett år och med okänd ägare tillfaller JBS. 

j. Medlem skall snarast till JBS anmäla ändrade medlemsuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress 
och båtdata) per e-post eller brev. 

k. Medlem är skyldig att följa myndigheters lagar och regler som gäller för fritidsbåtar (exempelvis 
toalettömning och bottenfärger). 

2.3 Rättigheter 
a. Medlem får använda klubbens anläggningar och utrustning med iakttagande av normal aktsamhet. All 

användning sker på eget ansvar. 
b. Medlem är välkommen att delta i JBS verksamhet. 
c. Medlem kan få egen eller lånad sommarplats och/eller vinterplats enligt turordningsregler som anges i 

”Föreskrifter för hamn- och varv” där huvudprincipen är medlemsnummerordning. 
d. Medlem får ha högst 2 båtar + en kajak/kanot i kanotställ och en släpjolle i JBS hamn, men endast 1 

bryggplats 
e. Medlem kan mot deposition kvittera ut nycklar, båtdekal och bilpass. 

2.4 Inträde 
a. Ansökan om medlemskap görs via en länk till nationell databas på JBS hemsida. Med en komplett ifylld 

ansökan accepterar den sökande att följa JBS regler och föreskrifter, och samtycker till JBS hantering av 
personuppgifter. 

b. Ansökan registreras som ”interimsmedlemskap”. Efter mottagen betalning av inträdesavgift registreras 
medlem enligt vald medlemskategori. 

c. Beviljat medlemskap berättigar inte direkt till hamnplats för medlems båt utan turordningsregler i 
”Föreskrifter för hamn och varv” gäller. 

2.5 Utträde 
a. Utträdesansökan skall göras på särskild JBS blankett som signeras av medlem och skickas till JBS 
b. Innan utträde beviljas av JBS styrelse skall medlem ha forslat bort båt och all tillhörig materiel från 

hamnen och återlämnat nycklar och bilpass till JBS 
c. Medlem skall ha genomfört vakthållning om kallelse skett till denna innan datum för utträdesansökan 

och vakthållningen ligger inom en 6-veckors period från nämnda datum 
d. Vid utträde skall medlems alla ekonomiska förpliktelser mot JBS ha genomförts 
e. Styrelsen kan besluta att återbetala vissa löpande avgifter. 
f. Efter utträde återbetalas eventuell depositionsavgift, med avdrag för kvarvarande ekonomiska 

förpliktelser mot JBS, till det bankkonto nr som angivets på utträdesansökan. 

2.6 Uteslutning 
a. Medlem, som inte fullgör de ekonomiska förpliktelser som beslutats, kan uteslutas genom styrelsens 

beslut. 
b. Medlem som vid upprepade tillfällen bryter mot stadgar, regler och föreskrifter (exempelvis arbetsplikt 

och vakthållning) kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Medlem har möjlighet att skriftligen till JBS 
inkomma med förklaringar/synpunkter som bedöms av styrelsen innan beslut fattas. 

c. Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom JBS 
att dess anseende äventyras, dess syfte motverkas, dess intressen skadas eller om medlemmen inte 
fullgör stadgade skyldigheter (andra än vad som anges under a. och b. ovan) kan på styrelsens förslag 
uteslutas av ordinarie eller extra föreningsmöte. För sådant beslut behövs minst 2/3 röstmajoritet.  

d. Till möte, som skall avgöra uteslutning skall medlemmarna alltid kallas genom en skriftlig (e-post eller 
brev) kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till medlem som föreslagits till 
uteslutning skall även lämnas en skriftlig motivering för den föreslagna uteslutningen. Kallelserna skall 
vara medlemmarna till handa senast två veckor före det utlysta mötet. 

e. Om medlem som har uteslutits inte forslar bort båt och/eller alla andra tillhörigheter inom rimlig tid kan 
JBS anlita handräckning från kronofogdemyndighet. 
Utesluten medlem står för alla JBS extrakostnader vid detta förfarande. 
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§ 3 VERKSAMHET 

3.1 Beslutande instanser 
a. Beslutande instanser är JBS föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie möte (vårmöte) eller extra möte. 
b. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder JBS och fattar beslut mellan 

JBS föreningsmöten utom i de frågor som är uttryckligen enligt stadgarna förbehållet föreningsmöten. 

3.2 Verksamhetsår 
a. JBS verksamhetsår omfattar tiden den 1 september - den 31 augusti. 

3.3 Avgifter, arvoden och depositioner 
a. Ordinarie avgifter, arvoden och depositioner fastställs av årsmötet baserat på styrelsens förslag till 

budget 
b. Ordinarie eller extra föreningsmöte kan besluta om extra avgifter vid behov. 
c. Beslutade avgifter och depositioner finns angivna på JBS hemsida och i det ”Medlemsinfo blad” som 

skickas ut tillsammans med den årliga fakturan. 

3.4 Extra ordinära depositioner 
a. För att finansiera nya större investeringar kan årsmöte besluta att medlemmar under vissa betingelser 

skall erlägga extra depositioner, d.v.s. att ge JBS ett lån. 
b. Ingen ränta betalas på medel som på detta sätt har deponerats hos JBS. 

3.5 Återbetalning av depositioner 
a. Återbetalning av depositioner som erlagts till JBS utbetalas vid utträdet. Beloppet återbetalas till fullo 

om medlem skött sina förpliktelser. Avdrag görs om medlem står i skuld till JBS. 
b. Återbetalning av extra ordinära depositioner skall göras enligt plan i depositionsavtalet.  

Om återbetalning av depositioner skulle bli så omfattande att JBS ekonomiska situation hotas, har 
styrelsen rätt att senarelägga återbetalningen. En sådan fördröjning får endast tillämpas i avvaktan på 
beslut om åtgärd vid nästkommande ordinarie eller extra föreningsmöte. Medlem skall meddelas 
skriftligen vid försenad återbetalning av deposition. 

3.6 Betalning 
a. Styrelsen skall säkerställa att alla medlemmar faktureras och betalar de avgifter och depositioner som 

beslutas av föreningsmöte.  
b. Avgifter skall vara klubben tillhanda senast det datum som står på fakturan.  
c. Om avgifter inte betalas i tid kan en förseningsavgift tillkomma på det ursprungliga beloppet. 
 

§ 4  FÖRENINGSMÖTEN 

4.1 Ordinarie möten 
a. JBS håller varje verksamhetsår två ordinarie föreningsmöten, ett årsmöte i november och ett vårmöte i 

mars. 

4.2 Motioner 
a. Motioner till föreningsmöten skall lämnas skriftligen till JBS senast den 7 oktober respektive den 7 

februari. 

4.3 Propositioner 
a. Styrelsen kan avge propositioner till föreningsmöten 

4.4 Extra föreningsmöte  
a. Extra möte hålls då styrelsen beslutar detta eller om minst tio av JBS medlemmar skriftligen 

har begärt detta hos styrelsen.  
b. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas och inga andra ärenden får behandlas.  
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4.5 Kallelse och dagordning 
a. Kallelse till föreningsmöten skall ske minst 2 veckor i förväg genom meddelande per e-post/brev 

och/eller i JBS-bladet.  
b. Vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) gäller dagordning enligt denna stadga om inget annat anges. Vid 

övriga möten anges dagordningen i kallelsen. Om förslag till stadgeändring/ propositioner föreslås skall 
detta alltid anges i kallelsen. 

c. Årsmöteshandlingar eller förslag till stadgeändringar skall läggas ut på hemsidan och i klubbhuset minst 
en vecka innan mötet 

d. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
§ 1  Mötets öppnande 
§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet 
§ 3  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
§ 4 Fastställande av dagordning 
§ 5 Val av sekreterare och ordförande för mötet 
§ 6 Val av 2 st protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte sittande ordföranden justera 

årsmötesprotokollet 
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste året 
§ 8 Föredragning av ekonomirapport för senaste året 
§ 9. Revisorernas berättelse 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 11 Propositioner och motioner 
§ 12  Fastställande av verksamhetsplan, arvoden, ersättningar, avgifter och depositioner och budget för 

nya verksamhetsåret 
§ 13  Valberednings förslag och val av 
 a) Styrelseledamöter och suppleant 
 b) Revisorer och suppleant 
 e) Övriga val 
 d) Valnämnd 
§ 14 Övriga frågor 
§ 15 Preliminärt datum för nästa möte 
§ 16 Mötets avslut 

 

4.6 Rösträtt, beslut och val 
a. Varje medlem som fyllt 16 år och betalat beslutade avgifter har en röst. 
b. Gemensamt medlemskap har dock bara en röst. 
c. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.  
d. Valbara till styrelsen är de JBS medlemmar som nominerats. 
e. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
f. Ärenden och val avgörs med enkel majoritet men med 2/3 majoritet  

– vid röstning om uteslutning av medlem 
– för stadgeändringar vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara ordinarie 

g. Avgörande sker genom öppen omröstning utom om mer än 5 medlemmar fordrar sluten röstning 
h. Vid omröstning, som inte gäller personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande 

vid mötet. 
i. Vid omröstning, som gäller personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning. 
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§ 5 STYRELSE OCH FÖRVALTNING 

5.1 Styrelsens sammansättning och val 
a. Styrelsen väljs på årsmötet 
b. Styrelsen skall bestå av de ordinarie ledamöter som anges nedan samt en suppleant.  
c. För att uppnå en lämplig arbetsbelastning och/eller tillgång på erforderlig kompetens, kan årsmötet efter 

förslag från styrelsen adjungera styrelsemedlemmar. 
d. Ordinarie ledamöter är 

– Ordförande 
– Vice ordförande 
– Protokollsekreterare 
– Medlemsansvarig 
– Kassör 
– Hamnkapten och vice hamnkapten 
– Varvschef och vice varvschef 
– Byggnadschef 
– Ledamot för särskilda uppdrag. 
– Miljöombud och biträdande (suppleant) 
– Suppleant 

e. Styrelsen väljs på årsmöte för en tid av två år. Ledamöterna avgår växelvis: ordförande, 
protokollsekreterare, hamnkapten, varvschef och ledamot för särskilda uppdrag det ena året och övriga 
ledamöter samt suppleant påföljande år. Om styrelsen utökats fördelas de extra ledamöternas avgång på 
samma växelvisa sätt. 

f. Ordförande, kassör, hamnkapten och varvschef väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
g. Enbart medlem i JBS kan väljas till styrelseuppdrag. 
h. Om ansvarsfrihet är beviljad kan styrelseledamot återväljas. 

5.2  Styrelsens ansvar 
a. Styrelsen sammanträder enligt ordförandes kallelseplan 11 ggr per år för ordinarie möten. 
b. Ordförande kan kalla till extra möten om så behövs. 
c. Alla styrelsemöten protokollförs och finns tillgängliga på hemsidan och i pärm i hamnkontoret. 
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 föreningsmöte 
 fördela ansvar och uppgifter inom styrelsen och till övriga funktionärer  
 operativt och strategiskt leda JBS verksamhet  
 bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa 
 representera JBS  
 förvalta klubbens egendom och medel 
 besluta om firmatecknare (ordförande och kassör) 
 besluta om antagning och utträde av medlemmar; 
 besluta om uteslutning och i vissa fall föreslå uteslutning för beslut vid föreningsmöte 

h. Genom e-post, brev, anslag och/eller hemsida informera om och/eller bjuda in medlemmarna till JBS 
verksamhet 

i. Utarbeta ”föreskrifter för hamn och varv” och informera om dessa på föreningsmöte 
j. Utarbeta föreskrifter för vakthållning och arbetsplikt samt informera om dessa på föreningsmöten 

5.3 Styrelseledamöters ansvar och uppgifter 
a. Uppgifter och ansvar framgår av ”Arbetsordning styrelse” som finns på hemsidan och i pärm vid 

hamnkontoret. 
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§ 6 FUNKTIONÄRER 
a. Uppgifter och ansvar framgår av ”Arbetsordning funktionärer” och ”Arbetsordning jollesektionen” som 

finns på hemsidan och i pärm i hamnkontoret. 
b. Styrelse och samtliga funktionärer inkluderande jollesektionen anges i en lista ”Funktionärer” som finns 

på hemsidan, i klubbhus och hamnkontor. 

6.1 Funktionärer som väljs på årsmöte 
a. Minst 6 hamnbefäl 
b. Klubbmästare 
c. Vaktchef 
Funktionärerna väljs på årsmötet för en tid av två år.  

6.2 Funktionärer som utses av styrelsen 
a. Styrelsen utser funktionärer som har kompetens för olika områden inom JBS verksamhet. 
b. Funktionärer förutom de i § 6.1 väljs på ”tills vidare tid.”  

§ 7 REVISORER 
a. Två revisorer samt en suppleant väljs på årsmötet för en tid av två år. Revisorerna avgår växelvis. Vid 

val av revisorer får styrelsen inte delta. 
b. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och JBS 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. 

c. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, bär de samma 
ansvar som styrelsen i motsvarande fall. 

§ 8 VALBEREDNING 
a. Valberedningen skall bestå av tre med JBS väl förtrogna medlemmar, varav en skall vara 

sammankallande. 
b. Motta nomineringar från JBS medlemmar. 
c. Själva aktivt söka efter kandidater. 
d. Vid inledningen av sitt arbete få styrelsens synpunkter. 
e. Valberedningen skall i god tid före årsmötet inlämna förslag till styrelsen på lämpliga styrelseledamöter, 

övriga funktionärer enligt § 6.1 samt revisorer. 
f. Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år. 

§ 9 KLUBBSYMBOL - LOGOTYP 
a. JBS logotyp är en blå tvåtungad flaggsymbol, med vit ratt och bokstäverna JBS i rött – enligt 

dokumenthuvudet i detta dokument. Originalet förvaras av styrelsen. 
b. JBS logotyp får användas på flagga, standert, brev och kuvert, mössmärke, klubbnål mm. 
c. På medlemsdekal, bilpass mm används en enklare form – blå cirkulär skiva med vit ratt och JBS i rött. 

§ 10 JBS UPPLÖSNING 
a. Beslut om JBS eventuella upplösning måste för att äga giltighet fattas med minst 3/4 majoritet av två på 

varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara ordinarie. 
b. Vid JBS sista möte avgör mötet på förslag av styrelsen hur JBS skall förfara med dess egendom, 

handlingar och övriga tillgångar. 
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§ 11 STADGEÄNDRING 

11.1 Beslut om stadgeändring 
a. Förslag till ändring eller tillägg i dessa stadgar skall lämnas skriftligen som motion och vara styrelsen 

tillhanda senast den 7 februari respektive den 7 oktober. 
b. Styrelsen kan lägga förslag till ändringar av stadgar som proposition. 
c. För att framlagda förslag skall kunna antas måste de godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på 

varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara ordinarie.  
Vid andra godkännandet kan ändringen förklaras omedelbart justerad. 

11.2 Revisonshistorik 
Tidigare revisioner har omfattat:  
Stadgarna reviderade 1968, 1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1984, 1994, 
1999, 2002 och 2006 (olika medlemskap, utskick även med E-post, Radioombud utgår), 
2009 (Miljöombud och biträdande (suppleant) är styrelseledamöter) 
2010 Miljöombudens uppgifter angivna, Tävlingsledare utgår, Styrelsen utser övriga 
funktionärer än dem som åligger valberedningen enligt 10.1 
2011 infördes att tidigare hamnkaptensroll delas i hamnkapten/vice och varvschef/vice…. 
2015 infördes text i §1 och §2.2k om JBS miljöprofil och förhållande till lagar och regler. 
2017 infördes att Byggnadschef tillkommit i § 5.1 d. 
2019: ny rutin för medlemsansökan i § 2.4, § 9 har omformulerats, smärre förtydliganden på flera ställen.  
 

§ 12 FÖRESKRIFTER 
Förutom Stadgar finns olika föreskrifter på hemsidan och i pärm vid hamnkontoret 
a. Föreskrifter för hamn och varv 
b. Föreskrifter för arbetsplikt 
c. Föreskrifter för vakthållning 
d. Arbetsordning styrelse 
e. Arbetsordning funktionärer 
f. Arbetsordning jollesektionen 


