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Styrelsens förslag till stadgeändring för att ge mer flexibilitet gällande styrelsens storlek 

Styrelsen anser att det skulle vara fördelaktigt om klubbens stadgar medgav större flexibilitet från år 

till år gällande styrelsens storlek. Klubbens förutsättningar förändras ständigt, både när det gäller 

pågående och planerade projekt, arbetsbörda inom olika områden för styrelsens olika medlemmar, 

och tillgång till lämpliga medlemmar som är villiga att åta sig uppdrag. 

Det råder oenighet i klubben om vilket antal styrelsemedlemmar som är optimalt. Det kan därför 

vara svårt att skapa enighet kring en stadgeändring som specificerar ett visst (annat) antal 

styrelsemedlemmar jämfört med idag. Så länge stadgarna kräver att ett visst exakt antal 

styrelsemedlemmar måste väljas varje år finns det till exempel risk för att styrelsen blir onödigt stor 

under en period när arbetsbördan är liten, att alla positioner inte går att fylla när det är svårt att hitta 

tillräckligt många kandidater till alla uppdrag, eller att mycket ansvar måste hanteras av medlemmar 

utanför styrelsen under arbetsintensiva perioder. Detta skulle exempelvis innebära att funktioner 

som INFORMATIONSANSVARIG och MILJÖOMBUD kan placeras antingen i eller utanför styrelsen, 

beroende på både verksamhetens krav och tilltänkta kandidaters önskemål. 

Styrelsen föreslår därför en stadgeändring som innebär att ett visst MINSTA ANTAL 

styrelsemedlemmar specificeras, vilket garanterar att nödvändiga nyckelposter fylls. Därutöver ges 

valberedningen frihet att vid varje årsmöte föreslå ett ospecificerat antal ytterligare 

styrelsemedlemmar. Årsmötets dagordning behöver då ändras så att man först beslutar om 

styrelsens storlek, och därefter om vilka personer som skall väljas till de olika posterna. 

Styrelsen föreslår att klubbens stadgar ändras på följande sätt: 

 

§ 6 Styrelse 

6.1 Klubbens styrelse skall bestå av minst fem  tio ledamöter som är medlemmar: 

- Ordförande 

- Vice ordförande 

- Sekreterare 

- Vice sekreterare 

- Kassör 

- Två hamnfogdar (Skansholmen resp. Björnö) 

- Två vice hamnfogdar (Skanssundet resp. Björnö) 

- Informationsansvarig med ansvar för klubbens hemsida på Internet 

6.2 Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger 

ordförande utslagsröst. Reservationer mot tagna beslut skall antecknas i protokollet. 

6.3 Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens angelägenheter. 



 

§ 7 Styrelseval 

7.1 På årsmötet fastställs styrelsens storlek och ledamöter väljs. Samtliga ledamöter väljs normalt för 

en tid av två år. Ena året väljs ordförande och fyra ledamöter och påföljande år väljs kassör och fyra 

ledamöter. 

§ 8 Styrelsens åligganden 

8.0 Det åligger styrelsen att svara för den löpande organisationen och förvaltningen av klubbens 

verksamhet. 

8.1 Det åligger ordföranden att leda förhandlingarna vid styrelsens möten samt underteckna de 

därvid upprättade protokollen och fattade besluten. Ordföranden skall vidare bevaka att alla års- 

medlemsmötes- och styrelsebeslut blir verkställda, att klubbens stadgar och ordningsregler efterlevs 

samt vid behov representera klubben. 

8.2 Det åligger vice ordföranden att vid ordinarie ordförandes förfall träda i dennes ställe. 

 

8.3 Det åligger sekreteraren att föra tydliga protokoll vid styrelsens sammanträden samt 

sammankalla till dessa. Dessutom skall sekreteraren i samarbete med övriga styrelsen upprätta 

klubbens årliga verksamhetsberättelse, som sedan undertecknas av samtliga styrelseledamöter. 

8.4 Det åligger vice sekreteraren att vid ordinarie sekreterarens förfall träda i dennes ställe. Vice 

sekreteraren ska också bistå övriga styrelsefunktionärer med administrativa uppgifter och samordna 

information till den informationsansvariga för klubbens hemsida.  

8.5 Det åligger kassören att noggrant föra klubbens räkenskaper, handha kassan, uppbära alla 

avgifter och avge rapport vid klubbens styrelse- års- och medlemsmöten, samt i samråd med 

styrelsen, inför årsmötet, ha upprättat förslag till budget för innevarande verksamhetsår. 

8.6 Kassören skall placera klubbens medel på postgiro- och bankkonto, som årsmötet beslutat. 

8.7 För särskilda utredningar och uppgifter kan styrelsen utse arbetsutskott. Ett arbetsutskott kan 

bestå av en eller flera medlemmar från- eller utanför styrelsen. 

8.8 Särskilda ordningsregler kan ibland behövas för skilda ändamål i klubbens verksamhet. Styrelsen 

svarar för att ordningsregler upprättas där så behövs, samt för deras innehåll och efterlevnad. 

 

§ 12 Årsmötets dagordning 

12. 1 Årsmötets dagordning ska innehålla: 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Fastställande av dagordningen 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av sekreterare för årsmötet 



6. Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare 

7. Verksamhetsberättelse 

8. Balans- och Resultaträkning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av Verksamhetsberättelse samt Balans- och Resultaträkning 

11. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust 

12. Styrelsens ansvarsfrihet 

13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår 

14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

15. Val av styrelse: 

a) fastställande av styrelsens storlek 

b) val av ledamöter 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning 

18. Val av festkommitté 

19. Motioner till årsmötet 

20. Mötets avslutande 

 

 


