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§ 1 Ändamål  
Stallmästaregårdens Båtsällskap, nedan Sällskapet, bildat den 25 september 1936 och med 
säte i Stockholm, har till ändamål att som en ideell, allmännyttig förening verka på uppdrag 
av sina medlemmar genom  
- att genom familje- och ungdomsaktiviteter verka för ökad säkerhet till sjöss samt ökad 
kunskap i  
hantering av båt,  
- att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap,  
- att verka för ett gott uppträdande på sjön och i naturen,  
- att tillvarata medlemmarnas intresse i anslutning till båtlivet.  
 
 
 
§ 2 Medlemskap  
Medlemskap kan erhållas av alla, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, 
sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning, som är villig att stödja Sällskapet i 
dess ändamål och följa dess intressen och regler.  
Från varje enskild medlem förväntas ett korrekt och positivt uppträdande gentemot övriga 
medlemmar i syfte att stärka Sällskapet vid utförande av sitt uppdrag att fullgöra ändamålet.  
 
 
 
§ 3 Medlems intagning och utträde  
 
3.1  
Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa Sällskapets stadgar, styrelsens 
ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till Sällskapets styrelse, 
som också beslutar i frågan.  
 
3.2  
Medlemskap berättigar inte till, men är en förutsättning för, sommar- och vinterplats för 
medlems båt i Sällskapets hamn (sommarplats) eller på dess hamnområde (vinterplats).  
 
3.3  
Medlem, som nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete för Sällskapet, kan på förslag av 
förtjänstmärkesnämnden och styrelsen av årsmötet utses till hedersmedlem. Sådan medlem 
tilldelas Sällskapets hedersnål med guldkrans.  
 
3.4  
Medlem, som trots påminnelse, inte betalat fastställda avgifter enligt § 7 nedan inom 
föreskriven tid, eller efter erhållet anstånd, anses ha begärt utträde ur Sällskapet. Avgifter 
skall vid varje tillfälle betalas till, av Sällskapet, uppgivet konto.  
 
3.5  
Medlem bör tillse att hans/hennes i Sällskapet inregistrerad båt för Sällskapet standert.  
 
 
 
§ 4 Medlems uteslutning  
 
4.1  
Medlem, som motverkat Sällskapets ändamål eller uppenbarligen skadat dess intressen eller 
brutit mot dess stadga och/eller ordningsföreskrifter eller eljest på annat sätt gjort sig skyldig 
till klandervärt handlingssätt, kan på styrelsens förslag av föreningsmöte uteslutas. För 
sådant besluts giltighet fordras bifall av minst 2/3 av de på mötet närvarande medlemmarna.  



4.2  
Till möte, som skall avgöra i 4:1 angiven uteslutning, skall av kallelsen framgå att ett 
uteslutningsärende skall behandlas.  
 
4.3  
Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i 4:2 angiven kallelse även lämnas 
skriftlig motivering för den ifrågavarande uteslutningen.  
 
4.4  
Medlem, som uteslutits av föreningsmötet, kan överklaga beslutet hos sitt regionala 
båtförbund inom tre veckor från föreningsmötets beslut.  
 
 
 
§ 5 Beslutande organ  
 
5.1  
Sällskapets högsta beslutande organ är föreningsmöte. Årsmöte och extra medlemsmöte är 
föreningsmöte. 5.2  
Föreningsmöte skall äga rum i Stockholm.  
 
5.3  
Styrelsen är, i frågor som inte uttryckligen förbehållits föreningsmöte, Sällskapets högsta 
organ. Styrelsen fattar beslut om ordningsföreskrifter.  
 
 
 
§ 6 Verksamhetsår  
Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderåret 1 januari till och med den 31 december.  
 
 
 
§ 7 Avgifter  
 
7.1  
Avgifter till Sällskapet fastställs av årsmötet i samband med budget. Styrelsen beslutar om 
förfallodag.  
 
7.2  
Särskild avgift kan för angivet ändamål uttas efter beslut på föreningsmöte.  
 
7.3  
Till medlem som utträtt eller uteslutits återbetalas ej inbetalade avgifter.  
 
7.4  
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.  
 
 
 
§ 8 Årsmöte  
 
8.1  
Årsmöte avhålles före utgången av februari månad.  
 
 



8.2  
Vid årsmöte får endast beslut fattas i de ärenden som upptagits i föredragningslistan.  
 
8.3  
Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utsändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor 
före mötet. Av kallelsen skall datum och plats för årsmötet framgå.  
 
8.4  
Föredragningslista, verksamhetsberättelse innefattande redogörelse för hur beslut från 
föregående årsmöte verkställts, propositioner och motioner, valberedningens förlag till 
kandidater till poster för val, skall utsändas två veckor före årsmöte samt hållas tillgängliga i 
klubbhuset.  
 
8.5  
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:  
1. Upprättande av röstlängd.  
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  
3. Fastställande av föredragningslista.  
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 
verksamhetsåret.  
7. Revisorernas berättelse.  
8. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.  
9. Behandling och beslut kring propositioner och motioner.  
10 Fastställande av ersättning till styrelse och funktionärer  
11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret.  
12. Val av styrelse:  
b) ordinarie ledamöter för en tid av två år – vartannat år ordförande, kassör och minst en 
övrig ledamot och nästföljande år vice ordförande, sekreterare och en övrig ledamot.  
c) suppleanter för en tid av ett år.  
13. Val av revisorer  
a) en revisor för en tid av två år;  
b) en suppleant för en tid av ett år.  
14. Val av två ledamöter till förtjänstmärkesnämnden.  
15. Val av valberedning för en tid av ett år;  
a) minst två ordinarie ledamöter, varav en utses till sammankallande;  
b) en suppleant.  
16. Övriga frågor.  
 
 
 
§ 9 Extra medlemsmöte  
 
9.1  
Extra medlemsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner det 
påkallat eller på skriftlig begäran av revisorerna eller minst en tiondel av Sällskapets 
medlemmar eller efter skriftlig begäran av minst 20 medlemmar med båtplats.  
 
9.2  
Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag utsänds senast två veckor före mötet.  
 
9.3  
Vid extra medlemsmöte får endast beslut fattas i de ärenden som upptagits i 
föredragningslistan. 



§ 10 Allmänt medlemsmöte  
 
10.1  
Allmänt medlemsmöte hålles under april och september månad för utbyte av information.  
 
10.2  
Kallelse utsänds senast två veckor före mötet.  
 
10.3  
Allmänt medlemsmöte är ej beslutsmässigt.  
 
 
 
§ 11 Rösträtt  
 
11.1  
Endast medlem som har betalat gällande avgifter, har rösträtt på föreningsmöte.  
 
11.2  
Rösträtten utövas genom personlig närvaro. Rösträtten är personlig och får inte utövas 
genom ombud.  
 
11.3  
Vid beslut angående hamn- och uppläggningsplatser och övriga anläggningar äger endast 
medlem som innehar båtplats (vinter och/eller sommarplats) inom sällskapet rätt att rösta 
Om flera ägare finns till en båt gäller endast en röst. Ägarna måste vara eniga för att rösten 
skall vara giltig.  
 
§ 12 Motioner  
Motion, dvs. förslag från en eller flera medlemmar, skall vara styrelsen skriftligen tillhanda 
senast den 15 januari.  
 
 
 
§ 13 Beslut och val  
 
13.1  
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om annat inte regleras i stadgan.  
 
13.2  
Avgörandet sker genom öppen omröstning utom då någon vid personval fordrar sluten 
omröstning.  
 
13.3  
Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av 
ordföranden för mötet.  
 
13.4  
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner efter 
lottning.  
 
 
 
 
 



§ 14 Styrelseval och Styrelse  
 
14.1  
Styrelse väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare 
och minst två (2) övriga ledamöter samt minst två (2) suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för 
en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.  
 
14.2  
Skulle ledamot av styrelsen av någon anledning lämna sitt uppdrag i styrelsen under 
mandatperioden, äger styrelsen rätt att inom sig omfördela ansvarsuppgifterna med 
beaktande av § 14:8. Förändringen skall protokolleras och meddelas medlemmarna inom 2 
veckor efter förändringen.  
 
14.3  
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter och suppleanter är kallade och minst hälften av 
dessa är närvarande.  
 
14:4  
Beslut i Styrelsen avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds 
av ordföranden för mötet.  
 
14.5  
Suppleant äger närvara vid styrelsemöte men har endast rösträtt när han tjänstgör istället för 
ordinarie ledamot.  
 
14.6  
Styrelsen får inte fatta beslut om ärenden där totala kostnaden för Sällskapet överstiger ett 
basbelopp såvida det inte finns upptaget i på föreningsmöte godkänd budget.  
 
14.7  
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslut och inte reserverat sig. 
Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet.  
 
14:8  
Skulle antalet valda ledamöter inklusive suppleanter understiga 5 personer skall fyllnadsval 
utlysas genom extra medlemsmöte.  
 
 
 
§ 15 Styrelsens skyldigheter  
 
15.1  
Det åligger styrelsen:  
att verkställa av föreningsmöten fattade beslut;  
att fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig eller mellan sig och övriga funktionärer;  
att representera Sällskapet;  
att bereda ärenden till föreningsmöten;  
att förvalta Sällskapets egendom och medel;  
att tillsätta och följa upp arbetet inom kommittéer och arbetsgrupper  
att tillse att erforderligt antal båtplatser som utlovats finns (sommar och vinter)  
att tillse att föreskrifter finns för Sällskapets områden på land och i vattnet.  
att vid föreningsmöten redogöra för hur fattade beslut verkställts;  
att föra matrikel över medlemmar och båtar  
 
 



15.2  
Ordföranden skall föra ordet vid styrelsens sammanträden samt då så påfordras vara 
Sällskapets representant.  
Sekreteraren skall ombesörja kallelser till Sällskapets sammanträden och vid dessa föra 
noggranna protokoll, handha Sällskapets korrespondens och underteckna löpande ärenden 
samt hålla Sällskapets matrikel över medlemmar och båtar uppdaterad liksom dess 
informationskanaler.  
Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för Sällskapets konton och övriga 
tillgångar samt ansvara för Sällskapets bokföring och redovisning.  
 
 
 
§ 16 Revisorer  
 
16.1  
Sällskapet skall revideras av två ordinarie revisorer, som väljs på årsmöte för en tid av två år 
och avgår växelvis vartannat år samt en revisorssuppleant, som väljs för en tid av ett år.  
 
16.2  
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning, ändamålsuppfyllelse och Sällskapets 
räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka 
ansvarfrihet.  
 
 
 
§ 17 Valberedning  
 
17.1  
Årsmöte väljer för en tid av ett år minst två ordinarie ledamöter och en suppleant.  
 
17.2  
Valberedningens uppgifter är:  
att mottaga nomineringar från Sällskapets medlemmar;  
att själv aktivt söka lämpliga kandidater  
att senast vid det allmänna medlemsmötet i september informera om valberedningens arbete 
inför kommande val samt infordra förslag på kandidater till de poster, som enligt stadgan är 
föremål för val;  
att delge Sällskapets medlemmar valberedningens förslag enligt § 8:4  
att delge årsmötet en förteckning över alla kandidater som nominerats utöver 
valberedningens förslag.  
 
 
 
§ 18 Firmateckning  
Sällskapets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med endera 
sekreteraren eller kassören. Styrelsen äger uppdra åt kassören att ensam teckna 
Sällskapets konton och utkvittera ankommande handlingar.  
 
 
 
§ 19 Stadgeändringar  
19.1  
Föreligger förslag till stadgeändringar skall detta framgå av möteskallelse.  
 
 



19.2  
För att ett ändringsförslag skall kunna antas krävs bifall av minst 2/3 av på mötet närvarande 
medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid 
andra godkännandet skall paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
§ 20 Sällskapets upplösning  
 
20.1  
För beslut om upplösning krävs bifall av minst ¾ av på mötet närvarande medlemmar på två 
föreningsmöten med minst en månads mellanrum.  
 
20.2  
Har beslut om upplösning fattats, skall föreningsmötet ge styrelsen direktiv om hur man skall 
förfara med Sällskapets kvarvarande tillgångar och handlingar och eventuellt överskott 
doneras till SSRS .  
 
Ovanstående stadgar har antagits vid medlemsmöten under 2019. 
 


