
STADGAR FÖR FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar bildades 2002 och antog då stadgar för verksamheten som 
därefter har kompletterats genom beslut av ett antal årsmöten.

Dessa uppdaterade och utvecklade stadgar, antagna genom föreningens årsmöte 2020-06-11 och 
extra årsmöte 2020-08-27, konsoliderar tidigare gjorda kompletteringar samt inför nya 
bestämmelser för att anpassa föreningens arbete till framtida kända förändringar av 
förutsättningarna för föreningens framtida föreningsform och verksamhet.

1 §. Ändamål och inriktning

Föreningen Carlscrona Veteranbåtar – i dagligt tal kallad Carlscrona Veteranbåtar (CVB) – är en 
politiskt och religiöst obunden ideell allmännyttig förening med syfte att bevara och sprida kunskap 
om veteranbåtskulturen. CVB:s syfte ska uppnås genom att: 

• verka för en permanent utställning av historiskt intressanta båtar i Karlskrona, 
• arrangera utbildningar och föreläsningar,
• verka för medlemmarnas trevnad genom olika arrangemang inom klubbens ram såsom 

eskadrar och veteranbåtsträffar,
• tillvarata medlemmarnas intresse rörande bl.a. verksamheten inom föreningens lokaler, 

arrendeområden (hamnområden, uppläggningsplatser mm),
• förhyra eller förvärva ändamålsenliga lokaler för föreningens verksamhet såsom 

klubbträffar, renovering, underhåll och förvaring av föreningsmedlemmarnas båtar samt
• aktivt inventera, dokumentera och på lämpligt sätt publicera information om veteranbåtar, 

främst i Blekinge. 

CVB ska vara anslutna till Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) – i dagligt tal kallad 
Veteranbåtsföreningen – och aktivt bidra medverka i MSF:s arbete med att värna, vårda och visa det
befintliga svenska båtarvet.

CVB ska vara anslutna till BåtHistoriska RiksFörbundet (BHRF).

CVB ska samverka med myndigheter, museer, institutioner, båt- och andra organisationer samt 
enskilda personer för att:

• främja såväl veteranbåtskulturen som båtlivets verksamhet i allmänhet,
• verka för ökad sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap,
• vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

CVB bedriver främst sin verksamhet inom ramen för vad som stadgas för en ideell allmännyttig 
förening vilket innebär en mycket begränsad näringsverksamhet. Om den näringsinriktade 
verksamheten skulle öka så att reglerna för ideella allmännyttiga föreningar inte längre uppfylls 
skall den näringsbaserade verksamheten bedrivas i en organisationsform vid sidan om CVB med 
CVB som ägare/majoritetsägare. Beslut härom tas vid årsmöte eller extra årsmöte efter utredning 
och förslag av styrelsen.



2 § Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som:
• är fysik person
• organisation eller företag
• erlägger medlemsavgift 
• stödjer föreningens målsättning

Årsmöte kan på förslag av styrelsen utse hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från 
medlemsavgift.

Medlem som enskilt disponerar utrymme eller har båt inom föreningens lokaler, är förtöjd eller 
upplagd inom område som klubben arrenderar betalar en nyttjandeavgift enligt av styrelsen 
fastställd taxa (efter principer fastställda av årsmöte), medlem är vidare skyldig att ha båten 
ansvarsförsäkrad.

Medlem som motarbetar föreningens målsättning och därmed bryter mot dess stadgar eller inte 
betalar sin medlemsavgift eller andra avgifter och kostnader som kan uppkomma kan uteslutas. 
Uteslutning beslutas löpande under året av styrelsen och kräver 2/3 majoritet. Styrelsens beslut kan 
överklagas till kommande årsmöte.

3 § Medlemsarbete

Medlemmarna har ett kollektivt ansvar för skötsel av föreningens lokaler, anläggningar och 
utrustning. Detta medför att klubbens medlemmar är skyldiga att medverka genom ideellt arbete i 
den omfattning som årsmötet beslutar.

4 § Beslutande organ

CVB:s beslutande organ är:
- årsmöte,
- extra årsmöte,
- styrelsen och
- VO (verkställande organ)

5 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter, inklusive ordföranden, samt 2 suppleanter att 
inträda i vald ordning. Årsmötet väljer ordförande samt ledamöter och suppleanter. De valda ska 
vara medlemmar i föreningen.

Styrelsen;
• konstituerar sig själv (vice ordförande, kassör och sekreterare),
• utser firmatecknare,
• är under mandatperioden föreningens verkställande organ, 
• kan utse ett VU (verkställande utskott) för särskilda ärenden, 
• ska avhålla minst fyra protokollförda möten under verksamhetsåret och
• kan utse arbetsutskott.

Kallelse till styrelsemöte ska utgå till ledamöterna och suppleanterna minst sju dagar i förväg.

Rösträtt vid styrelsesammanträde har närvarande ordinarie ledamot eller suppleant som tjänstgör i 
ledamots ställe. 



Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan adjungera personer med särskilt kunnande. Adjungerad har yttranderätt men inte 
rösträtt.

Styrelsen skall representera klubben, vara dess verkställande organ, förbereda inkomna ärenden och
motioner till årsmötet, upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt föreslå inkomst- och 
utgiftsstat, förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi, ange uppdrag för kommittéer
och arbetsgrupper med speciella uppgifter, anordna regelbundna medlemsmöten och fortlöpande 
informera medlemmarna om klubbens aktiviteter. 

I sin egenskap av verkställande organ äger styrelsen rätt att utfärda ordnings- och andra föreskrifter 
av olika slag. Sådant beslut kan överklagas av medlem till årsmötet.

6 § Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall hålla årligen senast i juni månad. 
Kallelse skall utsändas skriftligen till föreningens medlemmar minst fyra veckor i förväg.

Medlemmar kan när som helst, dock 20 dagar före möte, ge förslag till ärenden (motion) att 
behandla på årsmöte. 

Dagordning med beslutsunderlag ska vara utsända minst en vecka i förväg.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Årsmötet skall behandla följande;
1. Val av mötesordförande
2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen
9. Fastställande av avgifter, ev. arvoden och budget för det kommande verksamhetsåret
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av 3-7 ledamöter för (ett eller två) år
12. Val av två suppleanter för ett år
13. Val av två revisorer för ett år
14. Val av valberedning för ett år

Årsmötet är beslutsmässigt om stadgeenligt utlysande. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat
beslutas. 

Endast närvarande medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med ja-rop eller med handuppräckning 
efter begäran om votering. Röstning sker öppet om ej annat beslutas. Vid lika röstetal avgör 
mötesordföranden [förutom vid personval då lottning ska avgöra]. Vid röstning räknas rösterna av 
justeringsmännen. Som röstlängd används mötets deltagarlista.



7 § Extra årsmöte

Extra årsmöte ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två
veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut med kallelsen. Extra 
årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. 

8 § Avgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Olika avgifter kan fastställas för enskild person, 
familjemedlem, organisation och företag. Familjemedlemmar erlägger en medlemsavgift för hela 
familjen, sammanboende och hemmavarande ungdomar under den gräns Riksidrottsförbundet 
bestämt (25 år). Familjemedlemmar är de som bor under samma adress. 

Medlem som inte erlagt årsavgiften inom tre månader efter påminnelse anses ha utträtt ur CVB. 
Styrelsen kan på begäran därom, medge uppskov med avgifters erläggande.

9 § Firmatecknare

Styrelsen beslutar om firmatecknare. Firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder.

10 § Verksamhetsår

CVB:s verksamhetsår är kalenderår.

11 § Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst två personer av vilka en utses till 
sammankallande. Valberedningen ska förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer.

12 § Kommittéer och arbetsgrupper

Stående kommittéer, arbetsgrupper och områdesansvariga kan beslutas och tillsättas av styrelsen. 
Styrelsen kan även besluta om och tillsätta projekt- och arbetsgrupper för tidsbegränsade uppdrag.

13 § Uppgifter till båtförbund

Klubben skall årligen insända av båtförbund begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens 
sammansättning, klubbens medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning.

14 § Stadgeändringar

Stadgeändringar sker efter beslut med minst 2/3 majoritet, på två på varandra följande årsmöten, 
varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst 2 månader.

15 § Upplösning av föreningen

Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, 
mellan vilka förflutit minst två månader. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar på så sätt 
som sista årsmötet beslutar. Enskilda personer kan ej få del av föreningens tillgångar.


