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Uppgifter och ansvar för JBS styrelseledamöter 
 

a. Ordföranden skall: 

– leda förhandlingarna vid JBS och styrelsens sammanträden samt se till att fattade beslut verkställs; 

– koordinera och sammanställa handlingar till föreningsmöten; 

– vid behov sammankalla styrelsen eller JBS till extra sammanträden; 

– teckna JBS och när så behövs representera JBS; 

– vara sammanhållande för större upphandlingar/leverantörskontakter; 

– underhålla och uppdatera (i samverkan med andra i styrelsen) stadgar och styrande dokument; 

– ansvara för information på hemsidan (i samverkan med andra i styrelsen); 

– delta i vissa funktionärsgrupper; 

– vara ansvarig utgivare av JBS-bladet; 

– övervaka att stadgar, regler och föreskrifter följs; 

– leda det strategiska arbetet tillsammans med styrelsens ledamöter; 

– rapportera till styrelsen aktuella ärenden och beslutsunderlag före styrelsemöte (e-post). 

 

b. Vice ordföranden skall: 

– vid ordförandens frånvaro eller överenskommen delegering fullgöra dennes uppdrag; 

– ansvara för underhåll, publicering och digital arkivering av JBS styrande dokument; 

– ansöka om bidrag till JBS från myndigheter och intresseorganisationer; 

– samverka med paraplyorganisationer – SMBF och SBU; 

– leda BAS utvecklingsprojekt inom JBS; 

– leda och koordinera hamn/varvskommitté, rapportera och vid behov utarbeta beslutsunderlag (e-post). 

 

c. Protokollsekreteraren skall: 

– utfärda kallelse till föreningsmöten (om inte kallelse gjorts via JBS-bladet) och styrelsens sammanträden; 

– skriva protokoll vid styrelsens och JBS föreningsmöten; 

– sammanställa och uppdatera besluts- och aktivitetslista; 

– arrangera arkivering av protokoll på hemsida och i styrelsens arkivrum samt i pärm vid hamnkontoret. 

 

d. Medlemsansvarig skall: 

– registrera medlemsansökningar i BAS, kontrollera korrekt och komplett registrering; 

– hålla medlemsregistret i BAS uppdaterat – korrekta kontaktuppgifter; 

– registrera utträdesansökningar inkl. retur av nycklar och bilpass. Hantera ev. vakttjänständringar; 

– lämna ut nycklar och bilpass, registrera i BAS och i tillträdessystemet (grinddator); 

– lämna ut dekaler för båt- och trailermärkning. Lämna ut vimplar; 

– sköta JBS delegerade korrespondens; 

– tillhandahålla rapportutdrag ur BAS för sammanställningar, statistik mm; 

– rapportera till styrelsen aktuella ärenden och beslutsunderlag före styrelsemöte (e-post). 

 

e. Kassören skall: 

– handlägga JBS intäkter och kostnader; 

– förvalta och ansvara för JBS kassa och konton och att i av JBS godkänd bank insätta medel; 

– föra noggranna räkenskaper för verksamhetsåret och ha dessa avslutade för årsredovisning samt 

förelägga räkenskaperna för revisorerna; 

– föra inventarie-bok över JBS fasta tillgångar och inventarier; 

– till styrelsen - varje kvartal eller när styrelse så begär – rapportera JBS ekonomiska ställning; 

– ur JBS kassa betala utgifter mot behöriga verifikationer; 

– till styrelsen rapportera då medlemmar försummar sina ekonomiska skyldigheter mot JBS; 

– enligt styrelsens delegering och fastställd budget teckna JBS i ekonomiska ärenden; 

– upprätta förslag till årsbudget; 

– rapportera till styrelsen aktuella ärenden och beslutsunderlag före styrelsemöte (e-post). 
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f. Hamnkapten skall: 

– vara huvudsaklig kontaktperson för medlemmars hamn- och båtrelaterade frågor; 

– vara kontaktperson för gästande båtar och myndigheter (t.ex. polis) i hamn- och båtrelaterade frågor; 

– utöva tillsyn att stadgar och föreskrifter följs i hamn- och båtrelaterade frågor; 

– organisera och leda hamnbefäl, truckförare m.fl. vid sjösättning och upptagning av båtar; 

– administrera hamnrelaterade data – förvaringsområden, båtplatser, avgifter mm i BAS; 

– administrera/godkänna/avslå ansökningar om båtplats m.a.p. bottenfärg, försäkring mm; 

– administrera tilldelning och omfördelning av båt- och uppläggningsplatser och registrera i BAS; 

– anvisa och registrera mastplatser i masthuset; 

– administrera utlåning av bryggplatser – inkl. eventuellt påverkad vakttjänst; 

– tillhandahålla dekaler, slingmärken, tillse att märkbrickor finns tillgängliga; 

– inventera båtar på land – sommar och vinter – och uppdatera landplatsregister i BAS; 

– anslå och vidmakthålla brygg-, trailer- och strandplatsregister i skyltskåpen i hamnen; 

– organisera förtöjnings- och märkningsbesiktningar (utförande delegeras till hamnbefäl); 

– leda, delegera och planera semesterjour av verksamheten till vice hamnkapten(er); 

– följa upp och rapportera utförda trucktjänster i BAS och ekonomisystem; 

– rapportera till styrelsen aktuella ärenden och beslutsunderlag före styrelsemöte (e-post). 

 

g. Varvschef skall: 

– planera och ansvara för förbättringar och underhåll av hamn och varv samt maskinell utrustning; 

– planera och ansvara för nyanskaffningar, förbättringar och underhåll av byggnader; 

– organisera besiktningar av hamn- och varvsutrustningar (ex. vis grind, kompressorer, maskiner); 

– leda de arbetsgrupper/funktionärer som berör ansvarsområdet (bl.a. bryggor, bojsystem och maskiner); 

– organisera och registrera bojinspektioner och akuta bojärenden. Delegera bojinspektioner; 

– planera arbetsplikt och kalla berörda medlemmar; 

– registrera medlemmars utförda arbetsplikt i BAS; 

– sammanställa månatlig rapport över utförd/utebliven arbetsplikt; 

– leda, delegera och planera semesterjour av verksamheten till vice varvschef(er); 

– rapportera till styrelsen aktuella ärenden och beslutsunderlag före styrelsemöte (e-post). 

 

h. Miljöombudet skall:    

– hålla sig underrättad om miljökrav och lagar som rör hamn, varv och fritidsbåtar; 

– övervaka i hamn och på varv att myndigheters lagar och förordningar samt JBS föreskrifter följs; 

– ha kontakt med miljömyndigheter och till dem lämna lagstadgad information; 

– hålla Hjärtstartaren i god funktion; 

– svara för miljöutbildning av medlemmar; 

– rapportera till styrelsen aktuella ärenden och beslutsunderlag före styrelsemöte (e-post). 

 

i. Suppleant 

– vara styrelsens representant i Jollesektionen; 

– ansöka om bidrag till jollesektionen från myndigheter och intresseorganisationer; 

– leda speciella projekt eller ta andra uppdrag. 

 

Kallelse till sammanträden, rapporter och beslutsunderlag 

Kallelse till styrelsesammanträde med uppgift om aktuella ärenden och protokoll från föregående möte med 

aktivitets- och beslutslista, skall tillställas ledamöterna och suppleant minst 7 dagar före sammanträdet. 

Ledamot som är förhindrad att delta skall snarast meddela detta till sekreteraren.  

Rapport - med ev. beslutsunderlag - från verksamhetsansvariga skall skickas till styrelsen senast 4 dagar före 

sammanträdet. 

I samband med större investeringar eller komplexa förslag som påverkar t.ex. säkerhet, relationer till personer 

och myndigheter ska hamn/varvskommitté utarbeta skriftligt beslutsunderlag som beaktar tänkbara aspekter. 

I protokoll där beslut tagits med grund från inlämnat beslutsunderlag, skall detta underlag bifogas det justerade 

protokollet (med de eventuella ändringar som styrelsen beslutat). 


