
 På STORA BÅTKLUBBSDAGEN i Göteborg den 1-2 februari var jag på ett föredrag som 
Kristian Ehrling så bra och förståeligt framförde. De punkter han tog upp, väl så viktiga för 
våra klubbar att tänka på.  

 

Miljö 

Ansvar 

Ideell förening. 

 

Nedan kommer en liten samanställning om hur jag tolkat det hela. 

Miljöreglerna Allmänna hänsynsregler.  

Vid utförande av verksamhet ska alltid väljas det alternativ som medför lägsta möjliga 
påverkan på miljön. Nog så viktigt att tänka på idag. Att visa hänsyn till vår miljö och oss 
själva. Hur gör vi med miljöstationer? Vilken bottenfärg? Det finns många frågor att diskutera 
inom våra klubbar som berör Miljö och vårt ansvar gentemot det. 

Styrelseansvar  

Hur långt sträcker sig styrelsens ansvar ? Har styrelsen ett ansvar för vad en enskild medlem 
gör inom föreningens områden ? Ja.  

 Styrelsens ledamöter har solidariskt ansvar för all verksamhet inom föreningen.  
 Styrelsen har ett ansvar att tillse att verksamheten utövas i enlighet med eventuella 

föreskrifter och på ett för ändamålet ansvarsfullt sätt.  
 Styrelsen ska aktivt vidta åtgärder för att undvika risk för skada på person, egendom 

och miljön. 
 Styrelsens ansvar i en ideell och allmännyttig förening är i första hand riktat mot 

medlemmarna.  
 Styrelsen har ett ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med allmänna regler 

och gällande rätt. 

 

I Svenska Sjö AB där klubbarna är försäkrade finns ett Grundskydd för styrelseansvar. I den 
kollektiva Båtklubbsförsäkringen uppgår till 5 PBB. Men det vore en bra lösning att 
uppgradera det skyddet. Svenska Sjö erbjuder ett förmånligt paketpris och i det ligger bla. Ett 
upphöjt skydd för styrelseansvar till 1,5 miljoner kronor.  

Juridiska kommittén Rådgivning i juridiska frågor till båtförbund och båtklubbar 

 

 

  

 



 

 

Ideell och allmännyttig förening  

Vad säger Skatteverket vid en granskning av föreningens verksamhet ? 

För att ha begränsad skattskyldighet måste man ha ordning på sin verksamhet. Verksamheten 
beskrivs i nedanstående punkter.  

 Stadgar  
 Verksamhetsplan  
 Budget  
 Verksamhetsberättelse 

I våra stadgar måste det framgå vilket ändamål vi har med vår förening. Det styrs genom  

Ändamålsparagrafen  

Ändamålet – stadgarnas viktigaste paragraf 

Ändamålet, i många ideella föreningar idag ganska bortglömt, är stadgarnas viktigaste 
paragraf, Kan ses som grundvalen för hela föreningen  som ska vägleda styrelsens och 
årsmötets arbete och beslut. Ändamålet är skälet att föreningen finns till. Vad ska föreningen 
åstadkomma? För vem? Varför? Hur? 

 Ändamålet definierar det som föreningen är till för, vad den vill åstadkomma.  
 Det är en överenskommelse om vad föreningen ska åstadkomma vad vi är överens 

om. 
 en juridisk grundval som styr oss och ger oss ramar att agera inom. 
 Ändamålet sätter gränser och ger oss vägledning Det styr vad föreningen får och ska 

göra.  
 En utfästelse, ett löfte. Vilken profil och måttstock som föreningen ska mätas mot 

Med tanke på dess stora betydelse är det nödvändigt att ändamålet vid föreningsstarten ges 
rätt innehåll och rätt form. 

Stadgar 
Föreningen är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. 
Föreningen ska genom utbildningsverksamhet verka för att öka medlemmarnas kunskaper 
inom sjösäkerhet och genom ungdomsverksamhet öka ungdomars intresse för båtsporten. 
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och 
sjömanskap. Om vi har denna skrivning i våra stadgar måste vi också leva upp till dem 

Ett annat Exempel på en bra ändamålsbestämmelse  

 Båtklubben stiftat den x januari xxxx är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål;  

 att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt 
vara en mötesplats för alla båtintresserade  

 att genom utbildningsverksamhet verka för att utveckla medlemmarnas kunskaper 
vad gäller sjösäkerhet och gott sjömanskap  



 att genom ungdomsverksamhet utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om 
båtsport och sjösäkerhet  

 att genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att 
säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt  

 att skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir 
långsiktigt hållbara  

 att på sällskapets klubbholme – Klubbholmen – ge medlemmarna och gästande 
båtbesättningar möjlighet till friluftsliv och rekreation  

 att driva sällskapets verksamhet på ett effektivt sätt genom att ta tillvara 
medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser 

 Sällskapet är en ideell förening vars namn och firma skall vara Båtklubben  
 Sällskapet har särskilda ordningsföreskrifter som är tillgängliga på sällskapets kansli. 

Varje medlem godkänner genom ansökan om medlemskap att följa dessa. 

Verksamhetsplan  

Verksamhetsplan ska innehålla verksamhet för de ändamål som finns angivna i föreningens 
stadgar. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska kunna avläsas i föreningens 
budget. 

Budget  

Poster i budget ska i relevant avseende kunna avläsas i verksamhetsplan. Avgiftsuttag från 
medlemmarna ska inte förekomma i vidare utsträckning än vad som går åt för att bedriva 
verksamheten. Kontobenämningar bör ses över så att de klart visar vilken betydelse de har.   

Verksamhetsberättelse  

Ska återge faktiskt bedriven verksamhet. Ska sammanfalla med verksamhetsplan och budget. 
Får inte omnämna ekonomiska förutsättningar utöver vad som framgår av årsbokslut. 

 

Ändamålsparagrafen - Verksamhetsplanen - Budget - Verksamhetsberättelsen 

 

den röda tråden 

 

 

 

Skriven av Bo Svensson 

Ledamot ÖBF 


