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Förslag till ändring av UVB:s stadga § 5. 

 
Bakgrund 
Styrelsens arbete har de senaste åren ökat till följd av ökade krav på oss som ideell förening samt 
även behovet av att effektivisera vårt operativa arbete. Under detta verksamhetsår har vi övergått att 
sköta de operativa arbetsuppgifterna i kommittéer med tydliga ansvarsområden. För att återkoppling 
till styrelsen ska ske effektivt från kommittéerna till styrelsen föreslås att en anpassning av styrelsens 
sammansättning görs. Principen bygger på att ordförande i respektive kommitté är en 
styrelseledamot. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
Att utöka styrelsen med en ledamot tillika vice ordförande i Sällskapet 
Att utöka styrelsen med en ledamot tillika ordförande i Service och Säkerhetskommittén (ändrat 
namn). 
 
Nuvarande lydelse § 5 
 
Val av styrelse och funktionärer skall förberedas av en valberedning. 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, klubbmästare, ledare för hamnsektion (en 
hamnkapten) och två ledare till varvssektionen (en varvschef och en småbåtsansvarig, underställd 
varvschefen). Dessa ledamöter väljs var för sig av årsmötet för en tid av två år så att årligen hälften 
av styrelsens ledamöter väljs. Årsmötet väljer vidare tre suppleanter för en tid av ett år. 
 
Härutöver ger årsmötet styrelsen mandat att välja de funktionärer som styrelsen med hänsyn till för 
verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara lämpligt. Dessa funktionärer 
väljs var för sig för en tid av ett år. 
 
Meddelande om vilka ledamöter som skall väljas och vilka funktionärer som erfordras och uppgifter 
för dessa skall senast 2 månader innan ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår 
styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder suppleant i den turordning som beslutats om vid 
styrelsens konstituerande möte. 
Avgår funktionär före mandattidens utgång skall styrelsens, efter förslag av valberedningen, snarast 
besluta om tillsättning av ny funktionär på uppträdd vakans. 
 
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och kan ålägga suppleant särskilt uppgift. 
 
Styrelsens förslag till ändring av § 5 
 
Val av styrelse och funktionärer skall förberedas av en valberedning. 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, en vice ordförande, kassör, sekreterare, samt ledare för 
Hamnkommitté, Varvskommitté, Medlemskommitté, Service och Säkerhetskommitté samt en 
Småbåtsansvarig. Dessa ledamöter väljs var för sig av årsmötet för en tid av två år så att årligen 
hälften av styrelsens ledamöter väljs. Årsmötet väljer vidare tre suppleanter för en tid av ett år. 
Härutöver ger årsmötet styrelsen mandat att välja de funktionärer i respektive kommitté, som 
styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara 
lämpligt. Dessa funktionärer väljs var för sig för en tid av ett år. 
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Meddelande om vilka ledamöter som skall väljas och vilka funktionärer som erfordras och uppgifter 
för dessa skall senast 2 månader innan ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår 
styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder suppleant i den turordning som beslutats om vid 
styrelsens konstituerande möte. 
 
Avgår funktionär före mandattidens utgång skall styrelsens, efter förslag av valberedningen, snarast 
besluta om tillsättning av ny funktionär på uppträdd vakans. 
 
 
Alla stadgeändringar kräver två på varandra följande medlemsmöten där årsmötet är det ena. 
 


