Propositioner 1 - 4, förändringar i medlemskap
Proposition 1 - Införa Familjemedlemskap
Idag är medlemskap i NBS personligt vilket oftast innebär att mannen i en familj är
medlem i NBS (ca 90 % män 2016-12-30). Styrelsen anser att det är dags att förändra
medlemskapet för att ge större inflytande för hela familjen. Genom detta hoppas och
räknar styrelsen med att få fler engagerade kvinnor i NBS och ett bredare underlag för
att rekrytera funktionärer och styrelseledamöter.
Det är tänkt att fungera så här:
 Två vuxna per familj kan vara medlemmar i NBS, sk Familjemedlemskap
 En person i familjen har rösträtt på medlemsmöte, genom närvaro eller fullmakt
 Avgift för Familjemedlemskap är samma som dagens avgift för ett medlemskap
 Familj avgör själva vilka som registreras som familjemedlemmar hos NBS, dvs
inget krav på gemensamt boende
 En familj (båda medlemmarna) är solidariskt ansvariga för skyldigheter
gentemot NBS
 En familj betraktas som en enhet avseende vakt, städdagar etc.
Styrelsen yrkar att Årsmötet bifaller att:
Införa familjemedlemskap för två vuxna per familj enligt ovan beskrivning och bifogade
förslag på stadgeändringar.

Proposition 2 - Införa rabatterat medlemskap för unga vuxna
Medelåldern i båtsverige och NBS är hög. Yngre vuxna etablerar sig långt senare på
arbetsmarknaden än när NBS bildades. Idag har vi ett ungdomsmedlemskap för
ungdomar upp till 18 år om 50 kr/år. Därefter gäller full medlemsavgift om 1000 kr/år.
Idag finns färre än 5 medlemmar i åldern 19–25 år, 2016-12-30. Genom reducerad
medlemsavgift så hoppas Styrelsen att stimulera tillströmning av yngre båtägare att bli
medlemmar i NBS.
Styrelsen yrkar att Årsmötet bifaller att:
Medlemmar i åldern 19–25 år erhåller en subventionerad medlemsavgift om 500 kr/år
och bifogat förslag på stadgeändringar.
Proposition 3 - Avskaffande av ständigt medlemskap och införande av senior
intressemedlemskap
Idag erhåller äldre medlemmar i NBS som har haft båt i NBS mer än 20 år och fyllt 65
år fritt medlemskap i NBS. Det finns fn ca 130 medlemmar med denna förmån. NBS
fortsätter att betala medlemsavgift till SBU för ständiga medlemmar vilket gör att denna
medlemsskara subventioneras av övriga. Villkoret om 20 års båtinnehav är
administrativt komplicerat då historik om båtinnehav inte finns lätt åtkomligt. Detta leder
till merarbete för kansliet och inte sällan diskussion med medlem. Därtill så har
medelåldern i Sverige liksom i NBS ökat kraftigt varför antalet ständiga medlemmar
kommer att fortsätta öka och medföra intäktsbortfall för NBS.

Vid diskussion på årsmötet 2017 framfördes synpunkter från flera medlemmar att äldre
medlemmar som inte längre har båt men vill kvarstå i klubbgemenskapen drabbas för
hårt av avgiftsförändringen. Därför föreslår styrelsen att införa en ny medlemskategori:
Senior intressemedlem. Det seniora intressemedlemskapet är för de som varit medlem
i NBS, har fyllt 65 år och inte längre har båt. Medlemsavgift för en Senior
intressemedlem är 500 kr/år.

Styrelsen yrkar därför att Årsmötet bifaller:
 Att ta bort det ständiga medlemskapet per 2018-12-31. Ständiga medlemmar
som finns vid denna tidpunkt återgår till att vara seniormedlem, senior
intressemedlem eller familjemedlem.
 Att införa kategorin senior intressemedlem för medlem som har fyllt 65 år har
varit medlem i NBS men inte längre har båt.
 Föreslagna stadgeändringar bifogas.
Proposition 4 - Paragrafer i stadgarna som måste ändras om Proposition 1-3
antagits:
§ 5 Medlems intagning och utträde
3

Medlem är antingen senior, familjemedlem, ung vuxen, junior, (ständig
medlem) senior intressemedlem eller hedersmedlem.

4

Medlem är junior t.o.m. det kalenderår under vilket denne fyller 18 år. Ung
vuxen är medlem fr.o.m. det kalenderår de fyller 19 t.o.m. det kalenderår
denne fyller 25 år.

5

(Ständig medlem är medlem över 65 år, som tillhört NBS och haft båt i
hamnen under minst 20 år.) Familjemedlem är en (1) senior person som
är make/maka/partner till senior. Senior intressemedlem för medlem som
har fyllt 65 år, har varit medlem i klubben men inte längre har båt.

§ 9 Avgifter
4

Medlemsavgift betalas av alla medlemmar utom (ständiga medlemmar och)
hedersmedlemmar. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 16 Rösträtt
1

Medlems rätt att besluta i NBS angelägenhet utövas vid års- och höstmöte
samt vid extra medlemsmöte, varvid varje medlem äger en röst.
Familjemedlem har en röst, dvs inte varje individ.

