
Till styrelsemötet i Söråkers Båtsällskap 2020-11-11. 
Angående debitering av avgift för utebliven arbetsplikt. 
Hej, 
Jag förstår hur du uppfattat det och jag kan gärna utveckla för dig hur jag tänker. 
 
Först: Jag är ekonom och jobbar med företagsekonomi hela dagarna. Den juridik jag kommer i 
kontakt med och skall kunna är de delar 
som reglerar allt från grundläggande redovisning fram till årsbokslut, årsredovisning och revision 
samt tillämpliga delar av skattelagstiftningen. 
Så i min vardag är det noga med vad som sägs och skrivs, jag är tränad till det.  
Jag kan parentetiskt bara nämna att jag 1998 var kassör i Sundsvalls Segelsällskap, så jag har varit 
med och jobbat i samma typ av sällskap som SBS tidigare. Jag kan de turer som vanligen förekommer, 
om jag uttrycker det enkelt.  
 
Om man sedan frågar mig om vad som är allra viktigast att förvalta väl av allt inom SBS det, då svarar 
jag utan att tveka:  
En god stämning inom båtsällskapet, det är det allra viktigaste och den skall förvaltas väl. Tvistigheter 
och osämja inom en ideell förening är skitjobbigt och kan bli långdraget. 
 
Då ett problem eller en fråga uppstår inom ett igångvarande företag så är ofta chefs- och 
beslutsvägarna hierarkiskt uppställda och beslut kan ofta tas i stund och på plats. I ovanligare fall kan 
man få vända sig till bolaget styrelse. Men besluten tas på ledningsnivå och undersåtarna har att 
rätta in sig. 
 
I en ideell förening, som SBS, funkar det inte så. Avgörande frågor måste förankras hos alla 
medlemmar på ett årsmöte. Det är viktigt eftersom medlemmarna som sitter på årsmötet är de 
finansiärer som betalat in de pengarna som SBS har att röra sig med. Pengar som medlemmarna först 
själva betalat skatt för. Medlemmarna har betalat in sina pengar och givit SBS förtroendet att förvalta 
dem på ett sätt som gynnar hela tanken med föreningen.  
 
Nu kommer vi till skillnaden mellan SBS och ett företag så som jag beskrivit det ovan. SBS är en ideell 
förening som verkar inom fritidssektorn, den del av verkligheten där folk är lediga och vill ha trevligt. 
Eftersom SBS hela ideella idé bygger på konsensus inom ramen för ett årsmöte, så är det en miljö 
som kan vara känslig för att det under löpande år uppstår tveksamheter och kanske rentav osämja. 
Det finns ingen ledningsgrupp som kan komma för att sätta ned foten.  Osämja inom ett företag kan 
någon ur ledningsgruppen lösa genom att peka med hela handen och uttrycka sig tydligt, det går inte 
i en ideell förening.  
 
Jag var med vid några tillfällen inom Sundsvalls Segelsällskap då man försökte fixa lite vid sidan av, 
utanför protokollet, med hänvisning till den goda kompisandan, bättre priser (gissa färg själv) och att 
alla inte behövde veta allt om hur saker och ting hade ordnats. På något sätt kom det till några övriga 
medlemmars kännedom och kom att bli till en större brasa än man kunde föreställa sig under 
rubriken ”Va fan håller ni på med i styrelsen?”. Den brasan tog ett tag att släcka kan jag säga. De som 
vid de tillfället satt på styrelsens stolar med föreställningen att de satt på ett förtroendeuppdrag, de 
fick den villfarelsen snabbt utbytt då de i stället fick erfara en glödgad kokplatta under rumpan. Vid 
nästkommande styrelsemöte efter den händelsen så tvingade jag alla styrelsens medlemmar att 
skriva under ett dokument som jag upprättat och på vilket det stod skrivet: ”Sundsvalls Segelsällskap 
skall följa bokföringslagen i tillämpliga delar.” När bläcket väl hade torkat för alla underskrifter på det 
dokumentet så hade jag det stöd jag behövde för att få ordning på saker och ting.    Detta senaste 
stycke här ovan har ingen bäring på mitt aktuella ärende utan jag bara nämner det. 
 



Tvistigheter och osämja inom en ideell förening kan därför vara svårt att hantera och kan i värsta fall 
få återverkningar genom ett antal långsura medlemmar. Vi kanske nu kan enas kring att det 
viktigaste SBS har att förvalta, det är en god stämning inom sällskapet och bland medlemmarna. Utan 
en god stämning så funkar ingenting, särskilt inte på ideell basis. Då är uppkommen osämja eller 
tvistigheter i medlemsledet olyckligt. Så om nu SBS inte har en ledningsgrupp som egenmäktigt och 
på plats i stunden kan sätta ned foten och uttrycka sig tydligt om vad som gäller, hur gör man då för 
att allt som gäller inom SBS av regler och annat ska vara enkelt för envar att ta till sig och tydligt för 
alla? Vidare lättillgängligt och lätthanterligt vid uppkomna frågeställningar eller oklarheter inom 
styrelsen eller kommet från medlemsledet.    
 
Det en ideell förening har att stödja sig på är alltid dess stadgar och protokollförda beslut från ett 
årsmöte. Utan det så lever man farligt vill jag påstå.  
Allt som är tänkt att beslutas måste först förankras i medlemsledet. Sedan skrivas in i stadgarna, 
protokollföras på ett årsmöte eller ett styrelsemöte. 
Envar som så önskar ska utan större åthävor kunna hitta grunden till och ett protokollfört beslut för 
en regel eller en kostnad. När det inte finns en egenmäktig ledningsgrupp så måste det i stället finnas 
tydliga stadgar och protokoll att återvända till. Utöver den vanliga operativa verksamheten inom 
båtsällskapet så gäller det att hela tiden värna om den goda sämjan inom en ideell förening. Så i en 
ideell förening så är dess tydliga stadgar och tydliga och väl genomtänkta protokoll det stöd man har 
som är värt namnet. På så sätt undviker man tveksamheter och osämja. 
 
Därför är det viktigt att styrelsen är väl pålästa och fullt införstådda med alla regler och var man kan 
finna stöd för dem. För att värna klubbsämjan inte minst. 
Så att jag vill medverka till att värna om den goda sämjan inom sällskapet, och att jag vill belysa en 
punkt bland reglerna som förefaller mig oklar, till allas bästa, det är mitt uppsåt till att trycka på lite 
extra. Om någon tycker att det i allt för hög grad stinker juridik, eller att petigheten med regler och 
beslut löper amok, då svarar jag ja, så är det och ska så vara då det gäller viktiga regler och beslut. 
Välkommen till en ideell förening. Målet med denna den petigaste delen inom båtsällskapet är att 
säkerställa en god sämja och båtsällskapets långsiktiga överlevnad. Punkt. Det kan jag omöjligt kalla 
för annat än att jag bidrar till vad man ska göra för båtklubben.   
 
Jag förutsätter att mina mail i ärendet blir protokollförda. 
Bifogat samma text som PDF för enklare utskrift. 
2020-11-05 
Carl Junker 
 


