
STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOCKHOLMS SKEPPSBOSTÄDER 
 
Namn, ändamål och säte 
 
§ 1 Föreningens namn är Föreningen Stockholms Skeppsbostäder 
 
§ 2 Föreningen består av aktiva medlemmar med permanentboende på båt i 
Stockholms hamn, samt stödjande medlemmar som delar föreningens målsättning. 
 
§ 3 Föreningen Stockholms Skeppsbostäder är en ideell förening med följande 
ändamål: 
 
3.1 Föreningens målsättning är att främja möjligheterna att bo på båt i Stockholm, att 
arbeta för förbättring av boendet och boendeformen, samt att sprida information om 
denna. 
 
3.2 Medlemmar i Föreningen Stockholms Skeppsbostäder ska tillsammans arbeta för 
att skapa ett bra boende på båt för föreningens medlemmar. 
 
3.2 Föreningen företräder medlemmarnas intressen vid förhandlingar som rör 
föreningens verksamhetsområde. 
 
§ 4 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 
 
Medlemskap, avgift och uteslutning 
 
§ 5 Ansökan om medlemskap ansöks skriftligt hos styrelsen, vilken beslutar om 
antagning av ny medlem. 
 
§ 6 Till medlem kan antas ägare till fartyg antaget som skeppsbostad av Stockholms 
hamn, s.k. medlemsfartyg, boende på sådant medlemsfartyg, samt i övrigt var och en 
som intresserar sig för föreningens målsättning. 
 
§ 7 Medlem avlägger av styrelsen fastställd medlemsavgift. 
 
§ 8 Dröjsmål med betalning 
 
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske 
genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga 
förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på 
det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt 
påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. 
 
§ 9 Uteslutning 
 
9.1 Medlem som ej erlagt ålagda avgifter, ej följer föreningens stadgar eller skadar 
föreningens målsättning, kan uteslutas av styrelsen. 
 
9.2 Likaså kan styrelsen utesluta medlem med medlemsfartyg om medlemmen 
åsidosätter förbindelse för medlemsfartyg eller andra föreskrifter. 



9.3 Vid fråga om uteslutning skall styrelsen fatta beslut med 2/3 majoritet. Uteslutning 
skall föregås av skriftlig varning vilken skall uppta aktuella brister samt fastställd 
tidsfrist för att åtgärda bristerna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att 
medlemmen inom viss tid, dock minst 28 dagar, fått tillfälle att yttra sig över den 
skriftliga varningen samt de omständigheter som föranlett att medlemskapet 
ifrågasätts. 
 
Styrelse och revision 
 
§ 10 Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. 
Styrelsen väljs av årsmötet för tiden 2 år. Dock ska val tillgå så att hälften av 
ledamöterna avgår växelvis. 
 
Till ledamot eller suppleant kan väljas medlem som är ägare till medlemsfartyg, men 
även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i 
medlemmens fartyg. 
 
§ 11 Konstituering 
 
Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och andra funktionärer om 
inte föreningsstämma beslutat annorlunda. 
 
§ 12 Styrelsens protokoll 
 
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och 
den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande 
sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, 
suppleanter och revisorer. 
 
§ 13 Beslutsförhet och röstning 
 
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger 
hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken 
mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutsförhet minsta 
antalet ledamöter är närvarande. 
 
Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat 
bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen). 
 
§ 14 Firmateckning 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av minst två styrelseledamöter i 
förening. 
 
  



§ 15 Styrelsens åligganden 
 
Bland annat åligger det styrelsen: 


 att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 
 att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att 

avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under 
året 

 (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader 
under 

 året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång 
(balansräkning) 

 att senast en månad före ordinarie årsmöte till revisorerna avlämna 
årsredovisningen 

 att senast en vecka före ordinarie årsmöte hålla årsredovisningen och 
 revisionsberättelsen tillgänglig 
 att föra medlems- och fartygsförteckning; föreningen har rätt att behandla i 
 förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i 

personuppgiftslagen 
 att hjälpa till med råd till medlemmarna när det gäller fartygens underhåll och  
 att kunna bistå med inspektion av fartygens skick 
 att hjälpa till att hålla god standard på kajen och bistå Stockholms hamn att 

hålla snyggt enligt gemensamma regler. 
 
§ 16 Räkenskapsår 
 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 17 Revisorernas sammansättning 
 
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två 
suppleanter. 
 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram 
till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara 
medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända. 
 
§ 18 Avgivande av revisionsberättelse 
 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före 
föreningsstämman. 
 
Fartygsägares ansvar 
 
§ 19 Medlem som är ägare till medlemsfartyg ska hålla sitt fartyg med förtöjningar i 
gott skick enligt de särskilda regler som utfärdats av styrelsen. Styrelsen äger rätt att, 
i samråd med fartygsägaren, genomföra inspektion av fartygets skick. 
 



§ 20 Fartygsägare som försummar sitt ansvar kan uteslutas ur föreningen. 
Fartygsägare, som brustit i sitt ansvar kan, om skada uppkommit för föreningen eller 
annat fartyg, bli skadeståndsskyldigt. 
 
Årsmöte 
 
§ 21 Ordinarie årsmöte ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före april 
månads utgång. 
 
§ 22 Motioner 
 
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta 
senast 1 månad innan ordinarie årsmöte 
 
§ 23 Extra årsmöte 
 
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma 
ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 
1/10 av samtliga röstberättigade. 
 
§ 24 Dagordning 
 
På ordinarie årsmöte ska förekomma: 
 

 Öppnande 
 Godkännande av dagordningen 
 Val av stämmoordförande 
 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 Val av två justerare 
 Val av rösträknare 
 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 Fastställande av röstlängd 
 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 Föredragning av revisorns berättelse 
 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 Beslut om resultatdisposition 
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 
 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 Val av revisorer och revisorssuppleant 
 Val av valberedning 
 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende 
 Avslutande 

 
På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma de ärenden för 
vilken stämman blivit utlyst. 
 



§ 25 Kallelse 
 
Kallelse till årsmöte ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på 
mötet. 
 
Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 
Senast två veckor före ordinarie möte och en vecka före extra årsmöte ska kallelsen 
utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga 
medlemmar genom e-post till aktuell adress. Om medlem uppgivit annan adress ska 
kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig 
plats såsom föreningens anslagstavla eller publiceras på hemsida. 
 
§ 26 Rösträtt 
 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. För frågor som strikt rör ägare till 
skeppsbostad har endast ägare till medlemsfartyg rösträtt. Om tveksamhet råder 
beträffande sådan fråga är styrelsens uppfattning utslagsgivande. Om flera 
medlemmar innehar medlemsfartyg gemensamt har de dock tillsammans endast en 
röst. Medlem som innehar flera medlemsfartyg har också endast en röst. Rösträtt har 
endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen 
enligt dessa stadgar eller enligt lag. 
 
§ 27 Ombud och biträde 
 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig 
dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från 
utfärdandet. 
 
Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På årsmöte får medlem 
medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. 
Ombud och biträde får endast vara: 
 

 annan medlem 
 medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo 
 föräldrar 
 syskon 
 barn 
 annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens 

hus 
 god man 

 
§ 28 Röstning 
 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de 
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande 
biträder. Blankröst är inte en avgiven röst. 
 
Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom 
lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.  
 



Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska 
genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran 
av röstberättigad. 
 
§ 29 Jäv 
 
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om: 
 

 talan mot sig själv 
 befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen 
 talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i 

fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens? 
 
Stadgeändring 
 
§ 30 Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade i föreningen är 
ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande 
årsmöten och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, 
respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. 
 
För stadgeändringar som rör strikt skeppsbostad äger endast ägare till 
medlemsfartyg eller dennes ombud rösträtt. 
 
Upplösning 
 
§ 31 Föreningen kan upplösas om minst 2 på varandra följande allmänna möten, 
varav ett ordinarie årsmöte beslutar så. Föreningens tillgångar överlämnas till 
Sjöräddningssällskapet. 


