Verksamhetsbeskrivning för Ungdomssektionen inom Ekensbergs
båtsällskap. 20/5 2015
§ 1 Övergripande mål
EBS vill värna en positiv utveckling av båtlivet. Vi ser vidare att vi genom att engagera
ungdomar och barn kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Att genom båtlivet utveckla
fundamentala förmågor för att motverka exempelvis utanförskap, mobbing mm. Som en
viktig del i denna ambition ser vi också möjligheten att engagera föräldrar som inte har
tidigare erfarenhet av båtlivet. Att skapa intresse och engagemang
Genom detta ska Ungdomssektionen ha som mål för sin verksamhet att:
•
•
•
•
•

Bereda barn och ungdomar möjlighet att prova segling utan ekonomiska barriärer.
Tillvarata barn och ungdomars möjlighet och vilja att delta
i klubbens jolleseglingar och övriga aktiviteter.
Aktivt främja utbildning som leder till en god sjö -och båtvana.
Främja en god kontakt bland klubbens medlemmar och därigenom skapa ett större
engagemang kring vår ambition kring barn och ungdom.
Utbilda ledare inom sektionen för att skapa en god och trygg miljö där barnen och
ungdomarnas olika förutsättningar är styrande. Vidare verka för en positiv
utveckling och fortlevnad av Ungdomssektionen.

§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen ska verka för att:
Organisera jolleseglingar med föräldrars medverkan och engagemang. Seglingar sker
under organiserade former där minst en ledare alltid är närvarande. Till seglingar kan
medlemmar och icke medlemmar boka sig. Öppen "prova-på" verksamhet skall aktivt
understödjas.
Deltagande är avgiftsfritt och Ungdomssektionen ansvarar för att hålla med nödvändig
utrustning i form av jollar, flytvästar mm.
Vi vill även verka för att utbilda och motivera deltagare att engagera sig som ledare.

§ 3 Beslutande organ
EBS styrelse beslutar om sektionens ekonomi, verksamhet och ledning.
EBS styrelse utser en medlem i EBS som ansvarig för ungdomssektionen. Denne
samråder och avrapporterar sektionens verksamhet vid ordinarie styrelsemöten i EBS.
Ansvarig för Ungdomssektionen skall till verksamhetsårets början presentera en
verksamhetsplan och budget till EBS styrelse.

§ 4 Medlemskap i ungdomssektionen.
Medlem blir barn genom att betala medlemsavgift. Medlem kan fritt boka lediga tider i mån
av plats. Deltagare vid seglingar och övriga aktiviteter skall vara medlem i
Ungdomssektionen. Undantag är vid öppen "prova-på" verksamhet. Medlemskap i
ungdomssektionen utgör inte medlemskap i EBS. Medlem i Ungdomssektionen har
rådgivande röst vid sektionens möten.
§ 4.1 Regler för ledare i EBS ungdomssektion.
Ledarna är ungdomssektionens humankapital och avgörande för sektionens kvalitet och
fortlevnad.
Medlemmar i EBS kan utses till ledare i ungdomssektionen av EBS styrelse.
Förälder som inte är medlem i EBS kan efter utbildning tillfrågas att bli ledare. Denna
ombeds att ansöka om medlemskap i EBS utan båtplats och utses till ledare. Denna
medlem har reducerad medlemsavgift (100kr / år) och inte skyldighet till vakttjänst eller
städdag eftersom de inte har båt i sjö eller land, de är i övrigt medlemmar som alla andra.
Ledare har inte förtur till båtplats.
Ledare tjänstgör som ledare vid ungdomssektionens seglingar när deras barn är med.
Ledare kan fritt starta seglingstillfällen och bjuder då in medlemmar att boka sig. Ledare
organiserar verksamheten tillsammans med ansvarig för ungdomssektionen och övriga
ledare. Ledare får en B-nyckel mot deposition 300kr. Ledare följer naturligtvis EBS stadgar
och ordningsregler.
Endast Ledarna och EBS styrelse har tillgång till ungdomssektionens båtar och kan ordna
seglingar.
§ 5 Avgifter
Medlem betalar årsavgift till Ekensbergs båtsällskap fn 100kr/år. Ingen avgift betalas till
ungdomssektionen. Inga avgifter i övrigt tillkommer för deltagande.
§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem som vägrar följa ordningsregler kan uteslutas. Uteslutning beslutas av EBS
styrelse i enlighet med EBS stadgar.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Ungdomssektionen ligger under EBS och har ingen egen räkenskap eller styrelse.
§ 8 Tolkning av Verksamhetsbeskrivningen
Ungdomssektionens verksamhet bedrivs enligt denna verksamhetsbeskrivning och EBS
stadgar. I händelse av osäkerhet om hur verksamhetsbeskrivningen ska tolkas eller vid
oförutsedda frågor hänskjuts frågan till EBS styrelse.
§ 9 Upplösning eller ändring av Verksamhetsbeskrivningen
Ändringar av denna verksamhetsbeskrivning eller upplösning av ungdomssektionen
beslutas av EBS styrelse.
§ 10 Ärenden vid medlemsmöten
Vid medlemsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Diskussion och utvärdering av sektionens verksamhet.
2. Framföra önskemål om förändring av verksamhet eller utrustning.
3. Utbildning

4. Säkerhet i hamn och till sjöss
§ 11 Ekonomiskt ansvar
Ungdomssektionens medlemmar ansvarar inte personligen för ungdomssektionens
ingångna förbindelser.
§ 12 Juridisk status
Ungdomssektionen är inte en egen verksamhet utan en sektion i föreningen EBS.
Ungdomssektionen har inga tillgångar utan nyttjar klubbens jollar och övrig utrustning.
§ 13 Ordningsregler för ungdomssektionen i Ekensbergs båtsällskap.
Medlem skall ha en förälder närvarande som hjälper till.
Alla hjälper till att hålla ordning efter instruktioner från ledare.
Alla visar hänsyn och ett gott kamratskap. Mobbning skall aktivt motarbetas.
Om du får förhinder att närvara vid bokad segling måste avbokning ske.
Flytväst är ett krav för alla i båt. Detta gäller även vuxna.
Vid alla seglingar skall följebåt övervaka. Ledare bör se till att medlemmars föräldrar
utbildas för att kunna ta över följebåtens arbete och bli ledare.
Alkohol är olämpligt under seglingstillfällen.

