STADGAR
För den ideella föreningen

SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET

Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län
Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn.
Med ändringar under kongresserna 1980 i Karlstad,
1982 i Sundsvall, 1986 i Malmö, 1992 i Uppsala, 1996 i Göteborg.
Helt omarbetade inför kongressen 1998 i Göteborg
och med ändringar under kongressen 2000 i Sollentuna
samt under kongresserna 2010, 2014 och årsmötet 2016 i Göteborg.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1. ÄNDAMÅL
Förbundets ändamål är att verka för utveckling av badanläggningar och dess verksamheter.
§ 2. SAMMANSÄTTNING
Förbundet består av de fysiska personer som upptagits i förbundet som medlemmar.
§ 3. BESLUTANDE ORGAN
Förbundets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
§ 4. FIRMATECKNING
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera av styrelsen utsedda personer.
§ 5. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.
§ 6. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
§ 7. STADGEÄNDRING
För ändringar av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av avgivna röster.
Förslag om stadgeändring skall vara inlämnad till styrelsen senast 60 dagar före årsmöte eller extra
årsmöte.
§ 8. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmöte med minst ¾-delar av avgivna röster. Sådant
beslut skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett kan var extra årsmöte. Tiden mellan
dessa årsmöten skall vara minst två månader.
I beslut om upplösning skall anges hur förbundets tillgångar skall användas. Det första beslutet skall
skriftligen meddelas samtliga medlemmar.
FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
§ 9. MEDLEMSSKAP
Medlemsskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om
medlemsskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta eller
skada förbundets ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas. Beslutet skall
inom sju dagar från dagen för beslutet, skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Medlem kan av årsmöte utses till hedersmedlem och är då befriad från medlemsavgift. Innehavare
av ”Bucklas Minne” blir automatiskt hedersmedlem. YH elev erhåller medlemsskap under pågående
utbildningsperiod vid utbildningar med badinriktning och är då befriad från medlemsavgift.
§ 10. UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat förbundet. Medlemsskapet upphör genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.
§ 11. UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att denna försummat att betala av
förbundet beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat förbundets verksamhet. I beslut om uteslutning skall styrelsen vara enig. Beslutet skall inom
sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
§ 12. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till information om förbundets angelägenheter.
Medlem skall följa förbundets stadgar och beslut.
Medlem har inte rätt till förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.
Medlem skall betala medlemsavgift och de övriga avgifter som beslutats av förbundet.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§ 13. ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
Årsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, skall hållas varje år, dock senast innan maj
månads utgång.
Extra årsmöte hålls då styrelsen anser så nödvändigt eller minst 1/5- del av förbundets medlemmar,
skriftligen med avgivande av skäl, så påkallar.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall publiceras i förbundets tidning och på förbundets
hemsida www.svbadmf.se genom styrelsen senast 30 dagar före årsmöte och extra årsmöte.
Förslag till ärende att behandlas på årsmöte kan lämnas av styrelsen och varje röstberättigad
medlem.
Förslag till ärende att behandlas på årsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar
före årsmöte.
Styrelsen skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över inkomna förslag.
Styrelsen skall inför varje årsmöte upprätta röstlängd upptagande varje röstberättigad medlem.
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. När styrelsen finner anledning till extra årsmöte
eller stadgeenlig begäran därom inkommit, skall styrelsen inom 14 dagar kalla till extra årsmöte, som
skall avhållas senast inom 60 dagar från dagen för kallelsens utfärdande.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett extra årsmöte upptas till behandling.
Kallelse till extra årsmöte skall innehålla uppgift om vad som skall behandlas.
§ 14. RÖSTRÄTT
Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte.
YH elev, som under pågående utbildning med badinriktning erhållit medlemsskap och
hedersmedlem, har rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Styrelsens ledamöter har ej rösträtt i frågor om ansvarsfrihet och vid val av revisorer.
Årsmötet beslutar om yttranderätt för icke medlemmar vid årsmötet.
§ 15. BESLUTSMÄSSIGHET
Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässig med de antal röstberättigade som är närvarande.
Vid beslut där styrelseledamot icke har rösträtt måste minst en medlem som inte sitter i styrelsen
delta.

§ 16. BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) med mer än hälften av avgivna röster (absolut majoritet)
eller om så begärs efter omröstning (votering) genom enkel majoritet. Med undantag för de i §§ 7
och 8 nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet.
Med undantag för följande, de nämnda fallen i §§ 7 och 8, vid val är den (de) som erhållit högsta
antalet röster vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster
(relativ majoritet).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske genom sluten
omröstning.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för
mötet om denna är röstberättigad. Är denna inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall vid
händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 17. VALBARHET
Valbar som funktionär inom förbundet är röstberättigad medlem.
§ 18. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1. Upprop
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av arbetsordning och det antal ledamöter som styrelsen skall bestå av
nästkommande verksamhetsår
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
10. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer samt traktamentsoch reseersättningar, uppdragsersättningar och ersättning för telefon
11. Fastställande av årsavgift
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret
13. Val av förbundsordförande för ett (1) år
14. Val av styrelseledamöter för två (2) år
15. Val av revisorer och revisorssuppleant för ett (1) år
16. Val av valberedning och sammankallande för denna för ett (1) år
STYRELSEN
§ 19. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ÅLIGGANDEN
När årsmöte eller extra årsmöte inte är samlad är styrelsen förbundets beslutande organ och
ansvarar för förbundets angelägenheter.
Styrelsen skall bestå av 5-9 ledamöter, ordförande och det av årsmötet beslutade antal ledamöter
som styrelsen skall bestå av under kommende verksamhetsår. Om ingen avsägelse föreligger skall
hälften av ledamöterna väljas vid vartannat årsmöte.
Styrelsen lämnar förslag till årsmötet avseende hur många ledamöter som styrelsen skall bestå av
kommande verksamhetsår. Styrelsen skall senast fyra månader före årsmöte tillsända
valberedningen sitt förslag till antal ledamöter som styrelsen skall bestå av inför kommande
verksamhetsår.
Vid val skall eftersträvas en jämlik fördelning av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och övriga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, när denne anser nödvändigt, eller då minst två av
styrelsens ledamöter eller revisorer yrkar det. Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid minst antal ledamöter närvarande krävs full enighet. Vid beslut skall
minst fem (5) ledamöter vara eniga.
Ordförande är förbundets officiella representant, leder överläggningarna och tillser beslutens
verkställande.
Sekreteraren för protokoll över styrelsens sammanträden, registrerar och förvarar förbundets
protokoll och handlingar.
Av styrelsen anställd förbundsadministratör förvaltar förbundets penningmedel som görs
räntebärande, sköter inkasseringar och utbetalningar, ansvarar för förbundets bokföring samt
matrikel över dess medlemmar. Styrelsen kan utse annan person att jämte kassören utföra
ovanstående arbetsuppgifter.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundets medel och tillhörigheter samt för
handhavandet av förbundets angelägenheter.
KOMMITTÈER
§ 20. KOMMITÈER
Styrelsen beslutar om kommittéorganisationen och om de arbetsuppgifter som skall åligga
kommittéerna.
VALBEREDNING
§ 21. VALBEREDNING
Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter. Valberedningen skall också
föreslå kandidater till valberedning.
Valberedningen sammanträder på sammankallandes begäran.
Valberedningen skall senast tre månader före årsmöte tillfråga kandidat eller dem vilkas mandattid
utgår vid årsmötets slut om de vill kandidera för nästa period.
Senast två månader före årsmöte skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.
Förslaget från valberedningen skall vara tillgängligt för förbundets medlemmar.
REVISORER
§ 22. REVISORER
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt rätt att ta del av övriga handlingar.
Förbundets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad (30 dagar) efter
räkenskapsårets slut. Revisorerna skall få sig tillsänt en halvårsrapport om förbundets ekonomiska
ställning.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor (14 dagar) före
årsmöte.
Dessa stadgar är antagna/beslutade vid årsmötet 2016-03-16 i Göteborg

Stadgarna är omarbetade enligt uppdrag.
Björn Svedberg
Förbundsadministratör

