Nämnden för Båtlivsutbildning
Stadgar 2015-11-17
Syfte och medlemmar

1§

Nämnden för Båtlivsutbildning är en ideell förening med uppgift att:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

2§

Fastställa förutsättningar och kunskapskrav för erhållande av förarintyg och
kustskepparintyg samt för annat intyg för fritidsbåtförare, som beslutats vid
årsmöte.
Auktorisera förhörsförrättare.
Bestämma avgifter för proven.
Föra register över utfärdade intyg.
Arrangera fortbildning av förhörsförrättare.
Bedriva annan verksamhet, som har samband med administration av intygen
som t ex information till studieförbunden, försäljning av märken m m, främja
spridning av sjövett och navigations- och sjösäkerhetskunskap inom båtlivet.
Nämndens medlemmar är Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet,
Svenska Kryssarklubben (nedan kallade organisationerna) och Transportstyrelsen. Nämnden utser inom sig en styrelse. Organisationerna skall i
styrelsen företrädas av varsin ledamot som skall ha en personlig suppleant och
Transportstyrelsen av två ledamöter, som skall ha en eller två suppleanter.

Årsmöte och extra möte
3§

Nämnden för Båtlivsutbildning skall hålla årsmöte årligen i november månad.
Vid ett årsmöte får varje medlem företrädas av högst fyra personer.

4§

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.

Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fråga om mötet behörigen utlysts.
Godkännande av nämndens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av styrelseledamöter och deras suppleanter för det kommande
verksamhetsåret.
Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och skattmästare för det
kommande verksamhetsåret.
Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret.
Beslut i annan fråga som påkallats av en medlem senast en månad före det
gångna verksamhetsårets slut.
Övriga frågor.
Beslut om stadgeändringar och åtgärder med anledning av utträde av medlem
kan endast fattas av årsmöte eller extra möte.

5§

Varje medlem har en röst vid årsmötet. Som årsmötets beslut gäller den mening,
som samlar flest röster och vid lika röstetal den mening, som mötets ordförande
biträder. För beslut om stadgeändring och om upplösning av nämnden krävs
dock trefjärdedels majoritet. I fråga om stadgeändring som rör den vetorätt
Transportstyrelsen har enligt 14 § har också styrelsen vetorätt vid årsmötet.

6§

Varje medlem skall ange vem av dess närvarande företrädare, som skall utöva
rösträtten vid mötet. Rösträtt får inte utövas av någon som under det gångna
verksamhetsåret varit ledamot eller suppleant i styrelsen eller valts till ledamot
eller suppleant.

7§

Medlemmarna skall före årsmötet ha nominerat sina styrelseledamöter och
suppleanter.

8§

Kallelse till årsmöte skall ske genom styrelseordförandens försorg. Kallelse med
möteshandlingar med angivande av vad som skall behandlas vid årsmötet skall
skickas till medlemmarna minst fem veckor före årsmötet.

9§

Extra möte med nämnden skall hållas om styrelsen, en medlem eller en revisor
begär det. För ett extra möte gäller i tillämpliga delar det som sagts i 3 – 8 §§.
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Styrelsen
10 §
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styrelsen skall:
Besluta om förutsättningar och kunskapskrav för erhållande av intyg.
Besluta om auktorisation av förhörsförrättare.
Föra register över utfärdade intyg.
Anordna fortbildning av förhörsförrättare.
Se till att förhörsförrättarna genomför prov på ett tillfredsställande sätt.
Bestämma avgifter för prov och intyg.

11 §

Styrelsen skall sköta nämndens löpande förvaltning. Den skall upplysa
allmänheten om förutsättningar och kunskapskrav för intygen, om prov och om
förhörsförrättare.

12 §

Styrelsen skall förvalta de medel, som nämnden uppbär eller som ställs till dess
förfogande.

13§

Styrelsemöte skall hållas när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter
bestämmer. Ordföranden skall kalla samtliga medlemmar och suppleanter med
minst två veckors varsel.

14 §

Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning
har varje medlem en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som samlar
flest röster och vid lika röstetal den som ordföranden biträder. Vid beslut i fråga
som avses i 10 § 1 och 2 har Transportstyrelsens företrädare vetorätt.

Verksamhets- och räkenskapsår
15 §

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 september till och med
den 31 augusti följande år.

Revision
16 §

För revision av nämndens verksamhet skall det finnas två revisorer, en
nominerad av Transportstyrelsen och en av organisationerna.
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17 §

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna nämndens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar närhelst revisorerna begär det och vid
ordinarie revision av senaste räkenskapsåret senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska nämndens verksamhet och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna en revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet för utsändning till medlemmarna.

Upplösning av nämnden och utträde
18 §

Ett beslut om upplösning av nämnden träder i kraft först sedan det fattats av två
på varandra följande årsmöten. Nämndens medel skall vid upplösning fördelas i
lika delar mellan nämndens medlemmar och skall av dessa användas för
ändamål, som är i linje med nämndens uppgifter enligt 1 § eller som eljest är
ägnat att befordra utbildning i sjökunskap och sjövett. Eventuellt underskott
skall täckas efter samma grund.

19 §

Utträde av medlem kan endast ske vid årsmöte och skall ha anmälts till nämnden
senast sex månader i förväg. Vid ändring av medlems status genom namnbyte,
omorganisation, sammanslagning eller liknande skall erforderlig stadgeändring
ske. Härvid erfordras ej förhandsanmälan enligt vad som sagts ovan.

Dessa stadgar är antagna vid Nämnden för båtlivsutbildnings konstituerande möte den 29
april 1985.
Reviderade vid årsmöte
17 oktober 1986
25 november 1987
11 november 2009
17 november 2015
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