
Till årsmötet för Svindersviks Båtklubb 

Motion 28/2-2017 

 

 

Syftet med denna motion är att årsmötet fastställer alla nuvarande och framtida 

hedersmedlemmarnas avgiftsskyldighet (utom medlemsavgift) och arbetsbefrielse i enlighet 

med SBK:s stadgar.1 

 

För närvarande har vi en situation där våra hedersmedlemmar inte betalar några avgifter och 

är arbetsbefriade, vilket strider mot § 16 i den form som antogs på årsmötet år 2014. Hur kan 

detta vara möjligt? 

 

Vi vill förtydliga att ett arvoderat arbete som en styrelseledamot utövar inte har något att göra 

med arbetsplikten för klubbens hedersmedlemmar, såtillvida att en styrelsemedlem är 

arbetsbefriad från vanliga medlemmars arbetsskyldighet endast under sin mandatperiod. I 

annat fall är man skyldig till arbete (obligatoriskt klubbarbete, städdagar och vaktpass) och 

det är denna skyldighet som hedersmedlemmarna enligt ändringarna ska vara befriade ifrån 

ifall de inte ingår i styrelsen. Detta vill vi förtydliga eftersom de båda hedersmedlemmarna i 

klubben för närvarande är styrelsefunktionärer. 

 

Enlig vår mening är klubbens alla hedersmedlemmar befriade från arbetsplikt men är skyldiga 

att betala avgifter (utom medlemsavgift) i enlighet med den stadgeändring som antogs vid 

årsmötet den 27 november 2014. 

 

Den nu gällande § 16, motionen från den 29 oktober 2014 som ledde till ändringen av denna 

paragraf till sin nu gällande form2 samt även punkt 14 i protokollet från årsmötet den 27 

november 20143 ej skiljer på presumtiva och existerande medlemmar. Detta betyder att den 

gäller alla hedersmedlemmar och intentionen samt argumentationen i den ovannämnda 

motionen lämnar heller inte några tvivel i frågan. Förutom det betyder våra nuvarande 

hedersmedlemmars befrielse från både arbete och avgifter att man använder sig av två § 16 

samtidigt, en från tiden före årsmötet 2014 och en som skapades efter denna. 

 

Vi vill också säga att klubben naturligtvis ska ha möjlighet att utse nya hedersmedlemmar, 

men dessa ska inte ges privilegier som går utöver regelverket. Vår klubb är alldeles för liten 

och i alldeles för stort behov av upprustning för att bjuda två aktiva båtägare på befrielse från 

både avgifter (inklusive medlemsavgift) och arbetsplikt. 

 

Den situation vi har idag kan i framtiden leda till ett läge där klubben utser en ny 

hedersmedlem som enbart får åtnjuta arbetsbefrielse till skillnad från de två nuvarande 

hedersmedlemmarna som fortsatt blir befriade från både arbete och avgifter. Detta är 

fullständigt ohållbart och i längden orimligt. 

 

 

Mvh, 

Andrzej Szczesny  

Christoffer Rus 

                                                           
1 Klubbens stadgar 
2 Motion från den 29 oktober 2014  
3 Protokoll från årsmötet 2014 
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