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Mjuka styremedel

• Att skapa och förmedla information
 att skrämmas eller väcka tänkandet?

 realistisk inställining till nutida giftmålfärger (jfr. resultaten av

paneltester inom Change-projektet)

 produktdemonstrationer av alternativa metoder

 att berätta om erfarenheter om alternativa af-metoder

 att upplysa om miljökonsekvenser och förbud (avfallslag, 

miljöskyddslag, kemikallag, förorenad jord mm.)



Mjuka styremedel

• Ekonomisk styrning av medlemmar
 att justera hyran på en båtplats (samt placering)

 medlemsförmåner för båtägare, samarbetsavtal med 

företag som erbjuder alternativa produkter och 

tjänster för antifouling

 att justera medlemsavgiften (grunden: miljöansvar)

 bojor? 



Tuffare styremedel

• Normstyrning
 Klausuler i hyresavtal på båtplatser

 Föreningsstadga

 Reglen om disciplinnämnd och brott mot förening

 Andra interna regler, t.ex. miljöbestämmelser

GLÖM ALDRIG FORMALIA: bra förberedning, skriven 

motivering, hänvisningar mellan olika regler



Tuffare styremedel

• Disciplinära åtgärder
 uteslutning för alltid eller på viss tid, begränsning av

medlemsrättigheter och/eller förmåner, varning och

uppmaning, böter

 ska baseras på föreningens stadga eller föreningslag

 rätt förfarande (formalia!)

 grovheten ska beaktas



Vad finns det i stadgorna nu?



Stadgor 2016
• Samlad av HSR rf / Julia Jännäri, 99 stadgor på båtklubbar

 Turun pursiseura:

Yhdistyksen tarkoituksena on - - vaalia hyviä merimiestapoja - - toimia

merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja 

kulttuurin säilymisen puolesta...

 Säpin seudun purjehtijat (Luvia): 

“Jäsen, joka turmelee purjehdusympäristömme luontoa, käyttäytyy

sopimattomasti, laiminlyö seuran toimintaohjeita tai muulla tavoin

vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa, voidaan hallituksen päätöksellä

erottaa.”

 Vanligtvis finns det inget om miljö i stadgorna



Stadgor 2016
• Disciplinära åtgärder i stadgorna

 ca 3/4 nämner uteslutning, oftast styrelsen som fattar

beslutet

 uteslutning på en viss tid, 12 % 

“..styrelsen har rätt att utesluta en medlem ur sällskapet på viss tid eller alltid.”

 varning 5 %, uppmaning 2 %, böter 9 %

“Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän - - toimii yhdistyksen sääntöjen

vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. Jos 

rikkomus on lievä, hallitus voi antaa varoituksen” (Meritie, Esbo)



Stadgor 2016
• Vad är klandervärt enligt stadgorna?

 att missbruka föreningens flagga

 brott mot god sed, heder, föreningens stadga, idrottsanda

 en del är mycket tolkningsbara begrepp, men kan medföra

argumenteringsmöjligheter

 att skada en förening (FöreningsL), image mm.

 kan argumenteras ganska fritt: kan miljöbrister skada en förening?

 att medföra fara i båttrafiken

 böter om en medlem har försummat sin plikt, t.ex. besiktning

eller en vakttur



Hur framåt?



Vad göra nu?
• Att bekanta sig med alternativa af-metoder (prov, 

kontakter, samarbete mm.)

• Att fundera på uppdaterande av hemhamn (båttvätt, 

avlopp, avfallsbehandling, båtbommar mm.)

• Att kolla stadgan och annat regelverk: Är de tidsenliga

och finns det vederbörliga hänvisningar mellan olika

regler / stadgor (överlag nyttigt i föreningsverksamhet)

• Skulle kunna det finnas en hemhamnsstadga eller

miljöbestämmelser / miljöprogram?


