
Stadgar för Kungsbacka Båtsällskap 
   Fastställda 1983-03-25 

 

Ändringar och tillägg gjorda: 2003 -04-24, 2007- 02- 19, 2010- 03- 02,  

2018-04-03, 2021-03-04 

§ 1. Ändamål 
Kungsbacka Båtsällskap, nedan kallat KBS, är en allmännyttig ideell förening 
med uppgift att främja det lokala båtlivet inom Kungsbacka kommun. 

 
§ 2. Inträde 

Anmälan om medlemskap i KBS görs till styrelsen, som avgör om den sökande skall 
intas i KBS. Skulle styrelsen inte vara överens om beslutet, hänskjutes frågan till nästa 
styrelsemöte. 

 
§ 3. Medlems skyldigheter 

Medlem är skyldig att rätta sig efter KBS stadgar och beslut. Medlem har rätt att utnyttja 
KBS anläggningar och utrustning samt delta i KBS verksamhet. Vid användning av KBS 
material skall materialförvaltarens anvisningar och av styrelsen utfärdade föreskrifter 
ovillkorligen följas. 

Medlem är skyldig att efter kallelse fullgöra vakttjänstgöring och viss arbetsplikt 
för underhåll av KBS material. 

Medlem är skyldig att hålla sig informeras om aktivitet och saker via anslagstavla 
och/eller hemsida på internet. 

 
§ 4. Medlemskap upphör 

a) Medlemskapet upphör om anmälan görs till styrelsen 
b) KBS har rätt att utesluta medlem som ej har erlagt fastställda avgifter efter påminnelse. 
c) Medlem som anses motverka KBS ändamål, intressen eller genom sitt uppförande 

nedsätta dess anseende kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne kan söka ändring i 
sådant beslut genom hänvisning till styrelsen. Överklagan skall för behandling på nästa 
styrelsemöte vara skriftligen inlämnad till styrelsen inom 30 dagar efter beslutets 
delgivning. 

§ 5. Hedersmedlem 
Efter förslag till styrelsen kan person bli hedersmedlem. Som ådagalagt synnerlig 
förtjänst om KBS eller dess syften. Hedersmedlemmen åtnjuter samma rättigheter 
som annan medlem och är fri från medlemsavgiften till KBS. 

 
§ 6. Avgifter 

a) Samtliga avgifter till KBS fastställs på årsmötet. 
b) För inträde i KBS erläggs inträdesavgift samt årsavgift. 
c) Aktiv årsavgift erläggs av den som nyttjar KBS material och uppläggningsplats. 
d) Avgift för materialens användning av icke medlemmar fastställs på årsmötet. 
e) Medlem som ej erlagt årsavgift äger ej tillgodogöra sig därmed förenad förmån. 
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§ 7. Uppläggningsplatsen 

a) Aktivt medlemskap i KBS är obligatoriskt för nyttjande av uppläggningsplats. 
b) Medlem skall betala faktura för nyttjanderätten av uppläggningsplats senast på fakturans 

förfallodatum. Utebliven betalning innebär att platsen blir disponibel för annan medlem. 
Platsen skall då lämnas avröjd denna dag. Eventuellt kvarlämnad materiel äger KBS rätt 
att bortforsla och debitera medlemmen för kostnaden. 

c) Medlem som vill säga upp uppläggningsplats ska meddela styrelsen skriftligen senast  
31 juli. Platsen ska vara disponibel samma datum. 

d) Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. Uthyrning sker av styrelsen eller av 
styrelsen utsedd ansvarig. KBS sätter avgift för andrahandsuthyrning och ny 
hyrestagare skall avlägga medlemsavgift och inträdesavgift till KBS. 

e) Uppläggningsplatsen med undantag för kranområdet disponeras endast av medlemmar 
som hyrt plats. Annat nyttjande skall godkännas av styrelsen varvid särskild avgift skall 
utgå. 

f) KBS transportvagnar är endast avsedda att brukas inom uppläggningsplatsen. Vagnarna 
får ej lämna uppläggningsplatsen. 

g) I övrigt äger styrelsen att upprätta ordningsregler för uppläggningsplatsen. 
h) Nybyggnad av permanent båthus eller byte av uppläggningsplats skall godkännas av 

styrelsen. 
i) Medlem skall hos styrelsen ansöka om lov att bygga permanent båtskjul. En ritning skall 

lämnas till styrelsen för godkännande senast en månad före planerad byggstart. Vid 
beslut om uppförande av båtskjul skall styrelsen följa de avtal med kommunen som 
reglerar byggnation på uppläggningsplatsen. 

j) Medlem som uppför alternativt övertar befintligt båtskjul har rätt att nyttja detsamma 
medan KBS står som ägare. Medlem ansvarar för att följa direktiv och åtaganden 
definierade i föreningens stadgar och i föreningens arrendeavtal med kommunen. 

k) Alla beslut om överlåtelse av båtskjul skall fattas av KBS styrelse. Överlåtelse skall 
ske till den medlem som står överst i kölistan för given båtskjulsstorlek. Om en 
medlem tackar nej till givet erbjudande skall möjligheten ges till nästa medlem på 
tur. Medlem som tackar nej flyttas automatiskt sist i kölistan. Överlåtande medlem 
erhåller kompensation för uppförandekostnad från övertagande medlem enligt 
definierad värderingslista. Värderingen av de olika skjulstorlekarna upprättas av 
styrelsen och skall representera ungefärlig materialkostnad för ett standardskjul av 
given storlek. Värderingen skall med KPI index uppräknas årligen. 

l) Alla båtskjul som uppförs skall uppfylla följande kriterier beskrivna i bilaga x. 
Bilaga x (texten skall stämmas av med byggnadsnämnden)  
Båtskjul skall uppfylla följande kriterier: 
• Maximal höjd 5,2 meter 
• Maximal bredd utvändigt 4 meter 
• Taket får vara av sadeltakstyp eller platt bakåtlutande 
• Beklädnad får vara av plåt eller trä 
• Tillåtna färger är svart eller rött 

m) Försäkring av båtskjulen sker av KBS. Försäkringskostnaden faktureras till de 
medlemmar som disponerar båtskjul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8. Styrelsen 
a) Angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice 
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ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter jämte lägst två och högst fyra 
suppleanter. Ordförande och kassör väljs på årsmötet. 

b) Styrelseledamot väljes på två år så att ordförande och två ledamöter väljes udda år och 
kassör och tre ledamöter väljes jämna år. Suppleanterna väljes för en tid av ett år. 

c) Ordföranden sammankallar styrelsen när hen finner det nödvändigt eller då minst två av 
dess ledamöter gör framställning. 

d) Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelseledamöter är kallade till sammanträde, 
minst fyra är närvarande och minst tre är ense. 

e) För granskning av KBS:s räkenskaper och förvaltning utses för tiden till nästa årsmöte 
två revisorer jämte en suppleant. 

f) På årsmötet väljs valberedning bestående av tre ledamöter. Detta utskott har till uppgift att 
föreslå kandidater till val av styrelse, revisorer och suppleanter samt övriga funktionärer. 
Styrelseledamot eller annan funktionär som ämnar avsäga sig förnyat uppdrag skall 
underrätta valberedningen skriftligen senast två månader före årsmötet. 

g) Konstituerande styrelsemöte skall hållas snarast möjligt efter årsmötet, varvid 
KBS:s firmatecknare utses. 

h) Styrelsen är skyldig att följa gällande stadgar och de direktiv som utfärdats vid årsmötet 
eller vid annat allmänt möte. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för 
förvaltningen. 

i) Styrelsen äger i mån av behov utfärda såväl instruktioner för KBS:s 
befattningshavare som ordningsregler för nyttjande av KBS:s egendom. 

j) Styrelsen är skyldig att, då medlemsmöte skall hållas, utsända kallelse senast tio dagar, 
om så för visst fall ej är möjligt, senast fyra dagar före mötet, såvida ej denna kallelsetid 
skulle äventyra mötets syfte. Kallelse skall ske genom annons i ortens tidning eller 
genom personlig kallelse och bör därför ange de ärenden som skall behandlas. Styrelsen 
skall obetaget föredra andra ärenden. 
 
 

§ 9. Styrelsens åliggande 
a) Ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande skall öppna alla möten, 

underteckna alla beslut och förbindelser, attestera alla utbetalningar samt övervaka att 
räkenskaperna noggrann föres och att i övrigt allt, som rör KBS verksamhet utföres i 
enighet med KBS stadgar och fattade beslut. 

b) Sekreteraren skall föra protokoll vid möten och sköta KBS korrespondens. 
c) Kassören skall verkställa alla inkasseringar och utbetalningar. Utbetalningarna skall 

styrkas medelst av ordföranden attesterade verifikationer. Han skall föra KBS 
räkenskaper, vilka han vid anfordran av styrelsen, ordförande eller revisor har att 
framlägga till granskning. Han skall även föra register över KBS medlemmar samt 
register på uppläggningsplatserna. 

d) KBS räkenskaper skall föras per kalenderår. Bokslutet skall vara tillgängligt för 
granskning senast en månad före årsmötet. 

 

§ 10. Revisorer 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt vid 
kalenderårets slut göra fullständig revision och avge skriftlig berättelse därom samt till- 
eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till 
styrelsen senast en vecka före årsmötet. 

 

§ 11. Årsmöte 
a) Årsmötet skall hållas före april månads utgång. Styrelsen skall kalla till medlemsmöte då 
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minst tio av KBS medlemmar skriftligen anhåller därom. För att kunna upptas till 
behandling skall ärendet vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Förslag 
till årsmötet skall lämnas skriftligt till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. I behörig 
tid ingivet förslag skall jämte styrelsens utlåtande framläggas vid KBS nästa möte. 

b) Mötet är ej skyldigt att behandla andra frågor än de som upptagits på dagordningen. 
Ärenden som ej kan uppskjutas skall upptas till behandling därest mötet så beslutar. 

c) Till KBS möten äger endast medlemmar tillträde: styrelsen kan dock göra undantag 
från denna regel för personer vilkas närvaro i något avseende synes önskvärd. 

d) Mötet är beslutsmässigt då minst tio röstberättigade medlemmar är närvarande. 
e) Begäres sluten omröstning skall sådan äga rum. För hedersmedlems inval erfordras ¾ 

majoritet. I alla andra frågor, med undantag av sådana som omtalas i § 12 och § 13, 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid sluten 
omröstning och vid val avgör lotten. 

f) Vid varje mötes början utse två medlemmar att jämte ordföranden justera 
det vid mötet förda protokollet. 

g) Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
• Val av ordförande för årsmötet 
• Val av sekreterare och justeringsmän 
• Styrelsens och revisorernas berättelse 
• Ansvarsfrihet för styrelsen¨ 
• Val KBS ordförande och kassör 
• Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
• Val av revisorer jämte suppleanter 
• Val av valberedning 

 
 

§ 12. Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmötet. Vid sådant beslut är ⅔ majoritet 
erforderlig och förslaget skall dessförinnan vara framlagt vid medlemsmöte. 
 

§ 13. Beslut om upplösning 
För upplösning av KBS gäller i föregående paragraf stadgade villkor. 
 

§ 14. Upplösning 
Upplöses KBS skall dess tillgångar överlämnas eller fördelas på så sätt som vid detta 
tillfälle beslutas, dock förutsatt att båtsporten härigenom främjas. 
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