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Allmänna bestämmelser
§ 1

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta är en riksförening för ungdomens sjöintressen.
Förbundet är politiskt och religiöst obundet.
Förbundet arbetar självständigt för att främst genom sin seglingsverksamhet och därtill
knuten annan verksamhet sprida kunskap om och annan förståelse för svensk sjöfart och
övriga maritima näringsgrenar och intressen och för behovet av ett effektivt sjöförsvar av
vårt land. Verksamheten ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Begreppet
hållbart baseras på de fyra hållbarhetsprinciperna, beskrivna av Det naturliga steget.1

§ 2
Riksföreningen är indelad i geografiskt avgränsade områden, s k distrikt. Dessa
områden bestäms av förbundsstyrelsen. Inom varje distrikt finns klubbar/avdelningar, i
fortsättningen kallade klubbar.
Medlemskap
§ 3

Envar fysisk person får efter ansökan medlemskap i Förbundet, antingen direkt eller
genom klubb.
Juridisk person kan efter ansökan beviljas medlemskap i Förbundet av Förbundsstyrelsen.
Förbundsstämman kan till hedersmedlem i Förbundet kalla fysisk eller juridisk person
som främjat Förbundet på ett förtjänstfullt sätt.
Medlemsavgifter

§ 4

Fysisk person som är medlem i klubb erlägger en årsavgift till klubben vars storlek
bestäms vid årsmöte med klubben. För klubb som inte har årsavgift skall det fastställas
vilka krav som gäller för medlemskap. För till Förbundet direkt ansluten medlem
bestämmer Förbundsstämma den årliga medlemsavgiften.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Organisation
Förbundsstyrelse
§ 5

Förbundets angelägenheter handhas av en förbundsstyrelse bestående av:
- ordförande,
- förbundsdirektör,
- högst tolv ledamöter,
- högst sju suppleanter för dessa
I förbundsstyrelsen har förbundsdirektör, distriktsordförandena och
distriktskonsulenterna närvaro- och yttranderätt. De har rösträtt endast om de är
personligen invalda i styrelsen.
Förbundsstyrelsen väljer inom sig två vice ordförande och sekreterare.

1

http://www.detnaturligasteget.se/var-metod/#principerna
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§ 6

Ledamöter, suppleanter och övriga med säte i styrelsen kallas skriftligen till styrelsesammanträden. Kallelsen skall vara dem tillhanda senast en vecka före mötet.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet anmäler förhinder till Förbundets
kansli.

§ 7

Förbundsstyrelsen åligger:
•

att i enlighet med Förbundets stadgar planlägga och bedriva verksamhet som
gagnar Förbundet och dess syften,

•

att genomföra sådan verksamhet som ligger utanför distriktens och klubbarnas
förmåga eller som är av riksomfattande karaktär,

•

att ha tillsyn över Förbundets verksamhet,

•

att verkställa beslut som fattas vid ordinarie eller extra förbundsstämma,

•

att besluta om medel för verksamhetens bedrivande i ovan nämnda fall,

•

att vaka över Förbundets ekonomi och att före löpande räkenskapsårs utgång
fastställa budget för nästkommande räkenskapsår,

•

att förvalta Förbundet anförtrodda fonder enligt för dessa gällande statuter,

•

att utse Förbundsdirektör

•

att föra protokoll över sina sammanträden.
Verkställande utskott

§ 8

Förbundsstyrelsen kan inom sig utse och uppdra åt ett verkställande utskott:
•

att utreda och fatta beslut i förvaltningsfrågor som styrelsen bestämmer,

•

att granska Förbundsdirektörens verksamhet i avseenden som styrelsen
bestämmer och

•

att redovisa sina åligganden inför Förbundsstyrelsen.
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Förbundsdirektör
§ 9

Förbundsdirektören åligger:
•

att verkställa Förbundsstyrelsens och verkställande utskottets beslut,

•

att vara föredragande inför Förbundsstyrelsen och verkställande utskottet,

•

att handha den löpande verksamheten inom Förbundet enligt den instruktion
som Förbundsstyrelsen kan fastställa,

•

att föra Förbundets räkenskaper,

•

att anställa och entlediga för verksamheten erforderlig personal på förbundskansliet och inom Förbundets övriga verksamhetsområden i den mån ansvaret
härför inte ligger på Förbundets distrikt eller klubbar,

•

att leda och fördela arbetet på Förbundets kansli,

•

att nära samverka med Förbundets distrikt och klubbar,

•

att göra nyanskaffningar till Förbundet och underhålla Förbundets materiel i
enlighet med Förbundsstyrelsens avsikter för verksamheten i den mån dessa
angelägenheter inte åligger distrikt eller klubb,

•

att upprätta budget för nästkommande räkenskapsår och

•

att i samråd med ordföranden upprätta årsberättelse.

Förbundsdirektören äger rätt att delegera sådana beslut och verkställanden som faller
under hans åligganden enligt denna paragraf.
Räkenskaper
§ 10

Förbundets räkenskaper, som omfattar tiden 1 september - 31 augusti, granskas av två
revisorer för vilka skall finnas två revisorssuppleanter. Revisorer och suppleanter väljs
vid ordinarie Förbundsstämma. Revisorer och revisorssuppleanter skall vara myndiga.
Räkenskaperna skall, vederbörligen avslutade, tillsammans med årsberättelsen lämnas
över till revisorerna senast den 1 oktober varje år.
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Förbundsstämma
§ 11

Ordinarie Förbundsstämma hålls varje år under oktober eller november på plats som
Förbundsstyrelsen bestämmer. Datum för stämman meddelas distriktsstyrelserna
senast den 1 augusti samma år.
Extra förbundsstämma kan hållas för särskilt angivet ändamål när Förbundsstyrelsen så
beslutar eller när minst 100 medlemmar påyrkar det eller om Förbundets revisorer
finner det erforderligt.
Kallelse till ordinarie eller extra stämma skall gå ut minst tre veckor före stämman.

§ 12

Vid ordinarie Förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:
•

val av ombud för till Förbundet direkt anslutna medlemmar enligt § 14

•

val av ordförande för stämman,

•

val av protokollförare,

•

val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara
rösträknare vid stämman,

•

fastställande av röstlängd,

•

föredragning av Förbundsstyrelsens berättelse och resultat- och balansräkning
för det senaste räkenskapsåret,

•

föredragning av revisorernas berättelse jämte frågan om fastställande av
resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust och av frågan om
ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen för det gångna året,

•

bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i Förbundsstyrelsen,

•

val av ordförande, ledamöter och suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av
ett år och övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år,

•

val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år,

•

val av valberedning om minst två personer för ett år,

•

fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår för till Förbundet
direkt anslutna medlemmar och

•

övriga väckta ärenden.

Vill medlem få fråga upptagen under sistnämnda punkt anmäler medlemmen
skriftligen den för Förbundsdirektören senast två veckor före stämman.
§ 13

Vid extra Förbundsstämma får endast det eller de ärenden behandlas som stämman
inkallats för.
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§ 14

Vid Förbundsstämma har varje förbundsmedlem motions- och yttranderätt men
rösträtt tillkommer endast de enligt denna paragraf tredje stycket utsedda stämmoombuden från distrikten samt de ombud för till Förbundet direkt anslutna medlemmar
som utsetts enligt denna paragraf, fjärde stycket.
Ombud som även är ledamot av Förbundsstyrelsen har dock ej rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet.
Stämmoombud från distrikten utses vid distriktsstämma till ett antal av ett ombud för
varje fullt femtiotal av distriktets medlemmar. Distriktsstämma får även utse lika
många reserver för dessa ombud.
Förbundsstämma inleds med val av ombud för till Förbundet direkt anslutna
medlemmar till ett antal av ett ombud för varje fullt femtiotal av antalet direkt anslutna
medlemmar. Vid detta val har alla närvarande direkt anslutna medlemmar rösträtt.

Förbundets Distrikt
Distriktsstyrelse
§ 15

Distriktets angelägenheter handhas av en distriktsstyrelse bestående av:
- ordförande,
- distriktskonsulent,
- högst 8 ledamöter och
- högst 4 suppleanter för dessa.
I distriktsstyrelsen har distriktskonsulent, Förbundets ordförande, Förbundsdirektören
och ordföranden i till distriktet hörande klubbar närvaro- och yttranderätt. De har
rösträtt endast om de är personligen invalda i styrelsen.
Distriktsstyrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 16

Ledamöter, suppleanter och övriga med säte i styrelsen kallas skriftligen till styrelsesammanträden. Kallelsen skall vara dem tillhanda senast en vecka före sammanträdet.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet anmäler förhinder till distriktets
ordförande eller konsulent.
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§ 17

Distriktsstyrelsen åligger:
•

att i enlighet med Förbundets stadgar planlägga och bedriva sådan verksamhet
som gagnar distriktets syfte och klubbar,

•

att genomföra sådan verksamhet som ligger utanför klubbarnas förmåga eller
som omfattar flera klubbars verksamhetsområden,

•

att ha tillsyn över distriktets verksamhet,

•

att verka för samarbete inom Ungdomsförbundet,

•

att verkställa beslut som fattas vid ordinarie eller extra distriktsstämma,

•

att besluta om medel för verksamhetens bedrivande i ovan nämnda fall,

•

att vaka över distriktets ekonomi och att upprätta och fastställa budget,

•

att föra distriktets räkenskaper,

•

att upprätta årsberättelse,

•

att föra protokoll över sina sammanträden,

•

att anställa och entlediga för distriktets verksamhet erforderlig personal,

•

att söka bidrag och anslag till distriktets verksamhet samt till verksamhet som
är gemensam för flera av dess klubbar,

•

att göra nyanskaffningar till distriktet,

•

att utse distriktskonsulent och

•

att, om distriktskonsulent ej utsetts, sköta dennes åligganden.

Styrelsen kan delegera en eller flera av dessa punkter till personer inom eller utom
styrelsen, men ansvarar ändå för att de genomförs.
Verkställande utskott
§ 18

Distriktsstyrelsen kan inom sig utse och uppdra åt ett verkställande utskott:
•

att utreda och besluta i förvaltningsfrågor som styrelsen bestämmer och

•

att, om distriktskonsulent ej utsetts, sköta dennes åligganden.
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Distriktskonsulent
§ 19

Distriktskonsulenten åligger:
•

att verkställa distriktsstyrelsens och verkställande utskottets beslut i de fall
namngiven person inte utsett att verkställa beslutet,

•

att vara föredragande inför distriktsstyrelsen och dess verkställande utskott,

•

att handha den löpande förvaltningen inom distriktet enligt den instruktion
som distriktsstyrelsen fastställer och

•

att nära samverka med till distriktet hörande klubbar samt med Ungdomsförbundet.
Räkenskaper

§ 20

Distriktets räkenskaper, som omfattar kalenderår, granskas av två revisorer för vilka
skall finnas två suppleanter. Revisorer och suppleanter väljs vid ordinarie
distriktsstämma. Revisorer och suppleanter skall vara myndiga. Räkenskaperna skall,
vederbörligen avslutade, tillsammans med årsberättelsen överlämnas till revisorerna
senast den 1 mars varje år.
Distriktsstämma

§ 21

Ordinarie distriktsstämma hålls varje år under april eller maj månad i god tid före
Ungdomsförbundets stämma på plats som distriktsstyrelsen beslutar. Datum för
stämman skall meddelas styrelsen för till distriktet tillhörande klubbar senast den 1
februari.
Extra stämma kan hållas för särskilt angivet ändamål när distriktsstyrelsen så beslutar,
Förbundsstyrelsen så begär, halva antalet klubbar inom distriktet påyrkar eller om
distriktets revisorer finner det erforderligt.
Kallelse till ordinarie eller extra stämma skall gå ut minst tre veckor före stämman.
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§ 22

Vid ordinarie distriktsstämma skall följande ärenden förekomma:
•

val av ordförande för stämman,

•

val av protokollförare,

•

val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara
rösträknare vid stämman,

•

fastställande av röstlängd,

•

föredragning av distriktsstyrelsens berättelse samt resultat- och balansräkning
för det senaste räkenskapsåret.

•

föredragning av revisorernas berättelse, frågan om fastställande av resultatoch balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för det
gångna året,

•

bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen,

•

val av ordförande, ledamöter och suppleanter. Ordföranden väljs på ett år och
övriga på två år, dock skall kompletteringsval på ett år ske så att högst hälften
av styrelsens ledamöter och suppleanter får en kvarvarande mandattid på två
år,

•

val av två revisorer och två revisorssuppleanter,

•

val av ombud till Förbundsstämma,

•

val av valberedning om minst två personer och

•

övriga väckta ärenden.

Vill medlem få fråga upptagen under sistnämnda punkt skall medlemmen skriftligen
anmäla den för distriktets ordförande eller konsulent senast två veckor före stämman.
Om inte annat angetts ovan avser val enligt denna paragraf tiden fram till nästa
ordinarie stämma.
§ 23

Vid extra distriktsstämma får endast det eller de ärenden behandlas som stämman
kallats för.

§ 24

Vid distriktsstämma har varje medlem i till distriktet hörande klubbar samt varje inom
distriktet boende medlem motions- och yttranderätt men rösträtt tillkommer endast de
enligt denna paragraf utsedda stämmoombuden.
Ombud som även är ledamot av distriktsstyrelsen har dock ej rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet.
Stämmoombuden utses vid årsmöte i de till distriktet hörande klubbarna till ett antal av
två för varje klubb jämte ett ombud för varje fullt tiotal av dess betalande medlemmar.
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§ 25

Finns inom ett distrikt endast en klubb är klubben jämväl att betrakta som distrikt och
dess styrelse tillika distriktsstyrelse.

Förbundets Klubbar
Bildande/anslutning av klubb
§ 26

Medlemmar som tillsammans avser att bedriva verksamhet inom ramen för Ungdomsförbundets syften må bilda klubb. Förening eller sammanslutning med verksamhet som gagnar Förbundets syften kan efter ansökan anslutas som klubb inom
Förbundet. Klubbs bildande/anslutning skall godkännas av Förbundsstyrelsen efter
hörande av berörd distriktsstyrelse. Förbundsstyrelsen har rätt att förklara klubb, vars
verksamhet är nedlagd, för passiv. Om klubb har tillgångar vid bildande/anslutning
skall inventarium upprättas.
Klubbstyrelse

§ 27

Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av:
- ordförande,
- högst sex ledamöter och
- högst fyra suppleanter för dessa.
I klubbstyrelse har ordförande och konsulent i det distrikt klubben tillhör närvaro- och
yttranderätt. De har rösträtt endast om de är personligen invalda i styrelsen.
Klubbstyrelse väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materielförvaltare.

§ 28

Ledamöter, suppleanter och övriga med säte i styrelsen kallas skriftligen till
styrelsesammanträden. Kallelsen skall vara dem tillhanda senast en vecka före
sammanträdet.
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet anmäler förhinder till ordföranden
eller sekreteraren.
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§ 29

Klubbstyrelsen åligger:
•

att i enlighet med Ungdomsförbundets stadgar planlägga och bedriva
verksamhet som gagnar klubben,

•

att nära samverka med det distrikt klubben tillhör, övriga klubbar inom
distriktet samt med Förbundet,

•

att verkställa sina beslut och beslut som fattas vid ordinarie eller extra årsmöte,

•

att söka anslag för verksamheten,

•

att besluta om medel för verksamhetens bedrivande,

•

att göra nyanskaffningar till klubben,

•

att vårda klubbens materiel,

•

att vaka över klubbens ekonomi,

•

att föra klubbens räkenskaper,

•

att upprätta årsberättelse,

•

att föra protokoll över sina sammanträden och

•

att anställa och entlediga för klubbens verksamhet erforderlig personal.
Räkenskaper

§ 30

Klubbens räkenskaper, som omfattar kalenderår, granskas av två revisorer för vilka
skall finnas två suppleanter. Revisorer och suppleanter väljs vid ordinarie årsmöte.
Minst en revisor samt suppleanten för denne skall vara myndig.
Räkenskaperna skall, vederbörligen avslutade, tillsammans med årsberättelsen
överlämnas till revisorerna senast den 1 februari.
Årsmöte

§ 31

Ordinarie årsmöte hålls varje år under mars eller april månad i god tid före distriktets
stämma.
Extra årsmöte kan hållas för särskilt angivet ändamål när klubbstyrelsen så beslutar,
Förbundsstyrelsen eller styrelsen i det distrikt klubben tillhör så begär, halva antalet
medlemmar så påyrkar eller om klubbens revisorer finner så erforderligt.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall gå ut minst två veckor före mötet.
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§ 32

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
•

val av ordförande för mötet,

•

val av protokollförare,

•

val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara
rösträknare vid mötet,

•

fastställande av röstlängd,

•

föredragning av styrelsens berättelse samt resultat- och balansräkning för det
senaste verksamhetsåret,

•

föredragning av revisorernas berättelse, frågan om fastställande av resultatoch balansräkning och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
året,

•

bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen,

•

val av ordförande, ledamöter och suppleanter,

•

val av två revisorer och två revisorssuppleanter,

•

val av ombud till distriktsstämma,

•

val av valberedning om minst två personer,

•

fastställande av årsavgift för nästkommande år och

•

övriga väckta ärenden.

Vill medlem få fråga upptagen under sistnämnda punkt skall medlemmen skriftligen
anmäla den till klubbens ordförande eller sekreterare senast en vecka före årsmötet.
Om inte annat angetts ovan avser val enligt denna paragraf tiden fram till nästa
ordinarie årsmöte.
§ 33

Vid extra årsmöte får endast det eller de ärenden behandlas som årsmötet inkallats för.

§ 34

Vid ordinarie och extra årsmöte har varje medlem som betalat årsavgift till klubben
yttrande-, motions-, och rösträtt. I fråga om ansvarsfrihet har dock inte klubbstyrelsen
rösträtt. I klubb som inte har årsavgift tillfaller rösträtt i stället den som i övrigt
uppfyller klubbens krav på medlemskap.
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Gemensamma bestämmelser
Firmateckning
§ 35

Förbundets firma tecknas av ordförande och Förbundsdirektör var för sig eller
gemensamt.
Distrikts firma tecknas av ordförande, sekreterare, kassör och distriktskonsulent var för
sig eller gemensamt.
Klubbs firma tecknas på brev och skrivelser av ordförande, vice ordförande och
sekreterare var för sig eller flera gemensamt samt på bank och post av ordförande och
kassör var för sig eller gemensamt.
Förvaring av medel och värdehandlingar

§ 36

Förbundet skall ha och distrikten och klubbarna bör ha bank- eller plusgirokonton, över
vilka in- och utbetalningar i regel skall ske. Medel som ej erfordras för den löpande
verksamheten skall göras räntebärande. Värdehandlingar deponeras antingen hos
svensk banks notariatavdelning eller förvaras i bankfack under två lås. Tillträde till fack
äger i § 35 angivna firmatecknare.
Förtjänsttecken

§ 37

För Förbundets förtjänsttecken skall finnas särskilda, av Förbundsstyrelsen utfärdade
föreskrifter.
Röstning

§ 38

Vid all röstning inom Förbundet, distrikten och klubbarna äger varje röstberättigad en
röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt där ej särskild pluralitet är stadgad. Vid lika
röstetal äger mötesordföranden utslagsröst förutom vid val då lotten avgör. Styrelse och
arbetsutskott är beslutsmässiga när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Röstning får ej ske genom fullmakt.
Val av ombud

§ 39

Vid beräkning av antal ombud skall antal medlemmar vid senaste årsskifte utgöra
underlag.
Om röstning sker vid val av ombud till Förbunds- eller Distriktsstämma får varje
röstberättigad endast rösta på en person. De som sedan får flest röster blir valda till
ombud. Om röstningen resulterar i för få ombud kan den upprepas en eller flera
gånger.
Motioner till stämma eller årsmöte

§ 40

Om motion inkommer för behandling under punkten "övriga väckta ärenden" skall
detta publiceras på hemsida senast 5 dagar före stämma respektive årsmöte. Vid
publicering räcker det med rubrik på eller sammanfattning av motionen samt besked
om hur medlem kan rekvirera den fullständiga motionen. Om hemsida saknas kan
medlemmarna delges uppgift om aktuella motioner på annat lämpligt sätt.

Stadgar för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta

2011-11-28

14 (14)

Kallelser
§ 41

Kallelse till stämmor, årsmöten och styrelsesammanträden kan ske via brev eller e-mail
till samtliga berörda eller genom publicering på hemsida. Kallelse kan även ske på
annat sätt om det säkerställs att den når samtliga berörda. Om någon så begär skall
frågan om kallelse skett på rätt sätt tas upp i början av mötet.
Upplösning

§ 42

Beslut om upplösning av Förbundet, distrikt eller klubb fattas vid ordinarie
Förbundsstämma, ordinarie distriktsstämma respektive ordinarie årsmöte med 3/4
majoritet. Av kallelse till stämman/årsmötet skall klart framgå att frågan om
upplösning kommer att behandlas.
Vid upplösning gäller:
•

att klubbs tillgångar tillfaller det distrikt den sorterar under. Det står dock
årsmötet fritt att fatta annat beslut om sådana tillgångar som finns upptagna i
inventarium enligt § 26,

•

att distriktets tillgångar tillfaller Förbundet. Skulle klubb/klubbar finnas inom
distriktets geografiska område skall dock dessa bilda nytt distrikt och
tillgångarna tillfaller det nya distriktet,

•

att Förbundets tillgångar tillfaller organisation med syfte som överensstämmer
med Ungdomsförbundet Sveriges Flottas mål. Skulle distrikt eller klubbar
finnas kvar och dessa önskar fortsätta verksamheten i Ungdomsförbundets
namn skall tillgångarna i första hand tillfalla dessa. Det åligger då dessa att
tillse att ny Förbundsstyrelse utses inom 3 månader.
Ändring av stadgarna

§ 43

För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid ordinarie Förbundsstämma med 3/4
majoritet.
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