§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är Båthistoriska Riksförbundet, förkortat BHRF.
§ 2 Förbundets ändamål
Båthistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning med kulturell och historisk
inriktning och med syfte att främja förståelsen för och bevarandet av äldre båtar och skepp (fartyg).
§ 3 Förbundets verksamhet
För uppnå ändamålet har BHRF
• att värna om och utveckla samhörigheten mellan medlemmarna
• att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till statliga och kommunala
myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag
• att samverka med svenska och utländska organisationer och myndigheter
• att i bevarandet av äldre båtar och skepp (fartyg) eftersträva lösningar som främjar miljön och
sjösäkerheten.
§ 4 Beslutande organ
Högsta beslutande organ inom förbundet är förbundsstämman. Den omedelbara ledningen av förbundets
verksamhet handhas av förbundets styrelse, som är dess verkställande organ.
§ 5 Villkor för medlemskap
Förening, sammanslutning, nätverk eller organisation (i fortsättningen sammanfattningsvis organisation) kan
av förbundsstyrelsen utses till fullständig medlem under förutsättning att dess ändamål och verksamhet
sammanhänger med BHRFs ändamål och verksamhet samt att BHRF tillåts registerföra och publicera
information om organisationen och dess kontaktpersoner på BHRF:s internetbaserade hemsida.
Förbundsstyrelsen kan till stödjande medlem utse organisation vars ändamål och verksamhet inte direkt
sammanhänger med BHRF:s men som ändå vill stödja BHRF och dess verksamhet.
§ 6 Ansökan om och beviljande av medlemskap
Ansökan om medlemskap i förbundet inges till förbundsstyrelsen och ska innehålla en redogörelse för den
sökande organisationens ändamål och verksamhet. Stadgar, senaste verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt uppgift om medlemsantal ska bifogas ansökan (kan ske med hänvisning till hemsida
med denna information). Ansökan behandlas av förbundsstyrelsen som beslutar om medlemskap, fullständig
eller stödjande.
§ 7 Förbundsavgift
Den årliga medlemsavgiften (förbundsavgiften) för fullständiga medlemmar för kommande år fastställs av
förbundsstämman. Medlemsavgiften för stödjande medlemmar fastställs för kommande år av styrelsen i
varje enskilt fall. Vid fastställande av medlemsavgiften för såväl fullständiga som stödjande medlemmar ska
antalet individer och/eller äldre båtar och skepp (fartyg) inom medlemsorganisationen beaktas.
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§ 8 Medlems åligganden
Det åligger medlem:

förbundsstyrelsen insända verksamhetsberättelse samt protokoll från årsmöte (kan ske med hänvisning till
hemsida med denna information)
att hålla förbundsstyrelsen underrättad om viktigare frågor av intresse även för övriga förbundsmedlemmar.
§ 9 Uteslutning
Förbundet kan utesluta medlem som grovt eller upprepat bryter mot
Förbundets stadgar eller eljest anses olämplig att tillhöra förbundet och vid upprepat uteblivande av
medlemsavgift. Innan medlem utesluts ska denne beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning fattas
av förbundsstämma med minst tre fjärdedels majoritet.
Medlemmen ska särskilt kallas till den stämma där fråga om uteslutning ska behandlas, men äger ej rösträtt i
denna fråga eller andra frågor som rör honom.
Vid beslut om uteslutning får röstning ej ske medelst fullmakt eller skriftlig röstsedel.
Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej.
§ 10 Utträde
Anhållan om utträde inges till förbundsstyrelsen.
Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej.
§ 11 Ordinarie förbundsstämma
Förbundets medlemmar kallas årligen till ordinarie förbundsstämma under tiden januari till april och plats
som styrelsen bestämmer. Preliminärt datum för förbundsstämma fastställes av föregående stämma.
Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och lokal för förbundsstämma tillställes medlemmarna
skriftligen senast 45 dagar före stämma.
Senast 14 dagar före stämman tillställs medlemmarna skriftligen:
•
•
•
•
•
•
•

styrelsens förslag
styrelsens budgetförslag
inkomna motioner
valberedningens förslag till styrelse och revisorer
balans och resultaträkning
verksamhetsberättelse
styrelsens förslag till verksamhetsplan.
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§ 12 Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma sammankallas när styrelsen så finner erforderligt eller då minst en fjärdedel av
förbundets medlemmar gör skriftlig framställan hos styrelsen härom.
Mellan ordinarie förbundsstämma och extra förbundsstämma skall minst 45 dagar skilja.
Kallelse skall tillställas medlemmarna skriftligen senast 30 dagar före stämma och innehålla en redogörelse
för det eller de ärenden som skall behandlas. Andra ärenden får ej upptagas till behandling under stämman.
§ 13 Ombud vid förbundsstämma
Varje medlem kan utse ett eller två ombud till förbundsstämma. Dessa ska genom fullmakt kunna styrka sin
rätt att representera medlem. Varje enskilt ombud kan genom fullmakt representera högst två medlemmar.
Medlem betalar egna kostnader för deltagande vid stämma. Övriga med närvarorätt får närvara med ett
ombud.
§ 14 Röstning vid förbundsstämma
Den medlem som för föregående år betalat det lägsta beloppet i årsavgift och alla andra medlemmar som
betalat mindre än dubbla detta belopp har en röst, medlemmar som betalat dubbla detta belopp eller mer har
två röster, medlemmar som betalat tre gånger detta belopp har tre röster, fyra gånger fyra röster och fem
gånger fem röster, vilket är det maximala antalet röster per medlem.
§ 15 Ärenden vid förbundsstämma
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
§ 3 Justering av röstlängd
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 6 Fastställande av dagordningen
§ 7 Föregående stämmas protokoll
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse och fastställande av balansräkning
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
§ 11 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
§ 12 Presentation av nya medlemmar
§ 13 Val av förbundsordförande på ett år
§ 14 Val av styrelseledamöter på två år med växelverkan
§ 15 Val av en revisor och en revisorssuppleant
§ 16 Val av minst tre ledamöter i valberedningen
§ 17 Förslag till verksamhetsplan
§ 18 Förslag till budget för kommande verksamhetsår
§ 19 Fastställande av verksamhetsårets medlemsavgifter
§ 20 Beslut om preliminärt datum för nästa förbundsstämma
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Mötet avslutas
Föredragningslista till extra förbundsstämma upprättas av styrelsen.
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§ 16 Ärenden till ordinarie förbundsstämma
Förslagsrätt tillkommer styrelsen.
Motionsrätt tillkommer medlem. Motion ska skriftligen insändas till förbundsstyrelsen senast 30 dagar före
förbundsstämma. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion.
Förslag som väcks av ombud direkt vid ordinarie förbundsstämma upptas till behandling (såvida det ej är
fråga om stadgeändring eller frågor av ekonomisk karaktär) om minst en tredjedel av närvarande
medlemmar så beslutar.
§ 17 Förbundsstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Förbundsstyrelsens säte är Stockholm.
Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, förbundsekonom samt fem
ledamöter.
Styrelsens ordförande väljs på ett år
Styrelsens medlemmar väljes växelvis för en mandatperiod av två år, så att förbundsekonom samt tre
ledamöter väljes ena året och vice ordförande, sekreterare, och två ledamöter andra året.
Styrelsemedlem måste vara medlem i medlemsförening.
Styrelsen är beslutför när en enkel majoritet av styrelsen ledamöter är om beslutet ense, dock att minst fem
styrelsemedlemmar må vara närvarande vid besluts fattande.
Vid jämnt antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordrar.
§ 18 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att verka för förverkligandet av förbundets syften
• att leda förbundet och omsorgsfullt informera medlemmarna om förbundets verksamhet
• att förbereda de ärenden som skall avgöras av förbundsstämma samt verkställa dess beslut
• att, när behov anses föreligga, tillskapa utskott sammansatta av personer med för utskottets syfte
lämplig kompetens, för att arbeta med särskilda för förbundets verksamhet betydelsefulla frågor
• att träffa avgöranden samt avge remissvar o dyl. i frågor som rör förbundets intresseområde.
• att förvalta förbundets tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår
avslutas och i färdigt skick ställs till revisorernas förfogande senast 60 dagar före ordinarie
förbundsstämma.
§ 19 Ekonomi och förvaltning
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår ska vara från 1 januari tom 31 december.
Förbundets firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar. Förbundsmedlem är skyldig erlägga fastställd
medlemsavgift till förbundet senast 30 dagar in på det verksamhetsår avgiften gäller. Ordinarie
förbundsstämma fastställer medlemsavgifter att gälla påföljande verksamhetsår.
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§ 20 Protokoll
Protokoll skall föras vid stämma och styrelsemöte.
Justerat protokoll från stämma skall tillställas medlemmar inom 45 dagar. Justerat protokoll från
styrelsemöte skall tillställas ledamot inom 30 dagar.
§ 21 Revision
Det åligger revisorerna att årligen granska förbundets räkenskaper och förvaltning samt att till ordinarie
förbundsstämma avge berättelse, vilken skall tillställas styrelsen senast 30 dagar före stämma.
Revisor äger rätt när han så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar angående förbundets förvaltning.
Vid ordinarie förbundsstämma skall minst en av revisorerna vara närvarande.
§ 22 Stadgeändring
För ändring av stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena kan
vara extra.
Förslag till ändring skall tillställas medlemmarna senast 45 dagar före förbundsstämma.
§ 23 Upplösning
Beslut om upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena kan
vara extra.
För beslutets giltighet fordras att det biträdes av minst tre fjärdedelar av samtliga antalet medlemmar.
I händelse av upplösning skall tillgångarna fördelas mellan medlemmarna i proportion till deras
medlemsantal.
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