Stadgar för Lidingö Segel Sällskap
Sällskapet har som ändamål att inom båtsporten verka i enlighet med idrottens mål och
inriktning genom att:
•
•
•
•
•
•

Anordna Seglings- och motorbåtstävlingar.
Uppmuntra och stödja deltagarna i tävlingar.
Intressera ungdom för sjösport och bedriva ungdomsverksamhet.
Uppmuntra och stödja intresse för utbildning inom sjösport.
Främja långfärder till sjöss.
Anskaffa och förvalta för verksamheten lämpliga båthamnar och varv.

Sällskapet har sin hemort på Lidingö och skall vara anslutet till Seglarförbundet och Lidingö
Båtförbund. Verksamheten skall baseras på medlemmarnas insatser.

§ 1 Medlemskap
Medlemskap kan beviljas i Sällskapet av styrelsen efter ansökan härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta Sällskapets intressen eller häftar i skuld till sällskapet.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem i
Sällskapet.

§ 2 Utträde
Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed ha omedelbart lämnat Sällskapet när anmälan kommit styrelsen tillhanda. Rätt till
återbetalning av erlagda årsavgifter vid utträdet föreligger inte.
Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till Sällskapet, bestämmer styrelsen om avgiften
skall efterskänkas eller inte. Medlem som inte har betalt medlemsavgift under två år får
anses ha begärt utträde ur Sällskapet.

§ 3 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att medlemmen har:
• Försummat att betala stadgade avgifter till Sällskapet.
• Motarbetat Sällskapets verksamhet och ändamål.
• Uppenbarligen skadat Sällskapets intressen.
• Underlåtit att följa Sällskapets stadgar och beslut.
• I övrigt uppträtt klandervärt.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen som har att ange vad den uteslutne ska iaktta vid
överklagande av beslut. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet meddelas den
uteslutne med brev på ett betryggande sätt.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Arkivnamn:

Förslag till beslut nya Stadgar Lidingö Segel Sällskap – 2019-01-19

Sida

1 av 7

Beslutet om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i
Riksidrottsförbundets (RF) vid var tid gällande stadgar.
Sedan beslutet om uteslutning fått bindande verkan får Sällskapet inte kräva den uteslutne
medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 4 Medlem
Medlem
• Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas allmänt för alla
medlemmar.
• Har rätt till fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter och ta del av
styrelsemötens förda protokoll.
• Skall följa Sällskapets stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av
organ inom Sällskapet.
• Skall informera sällskapet vid ändring av kontaktuppgifter och uppgifter gällande
registrerad båt.
• Har inte ovillkorligt rätt till sommar- eller vinterplats för sin båt på Sällskapets varv
eller hamn.
• Har inte rätt till del av Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av
Sällskapet.
• Medlem är antingen senior (from 26 år), junior (tom 25 år), familjemedlem eller
hedersmedlem. Som familjemedlem räknas make/maka eller sambo till den som
redan är medlem.

§ 5 Medlems- och övriga avgifter
Medlem ska betala de avgifter som bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift. Sällskapets avgifter är:
Inträdesavgift:
Inträdesavgift betalas för båt till Sällskapets anläggningar.
Medlemsavgifter:
Senior, familjemedlem och junior avgift.
Båtplatsavgifter, sommar och vinter:
Avgifterna är beräknade med hänsyn till båtstorlek samt kostnader för anläggningarnas drift
och underhåll på lång sikt.

§ 6 Deltagande i tävling
Medlem har rätt att delta i Sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall vederbörande
specialförbund (SF) ge sitt samtycke.
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Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren
vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt
tävlingen eller uppvisningen.

§ 7 Registrerad båt
Sällskapet ska föra register över medlemmar och båtar som disponerar plats på Sällskapets
anläggningar.

§ 8 Styrelsen
Sällskapets angelägenhet handhas av styrelsen. Den skall
• Inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dess stadgar verka för Sällskapets
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• Tillse att för Sällskapet bindande regler iakttas.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet.
• Ansvara för och förvalta Sällskapets medel samt förbereda och leda årsmötet och
höstmötet.

§ 9 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter. Övriga ledamöter skall vara vice
ordförande, sekreterare, kassör, intendent, klubbmästare, ungdomsansvarig och
kappseglingskommitténs ordförande samt ytterligare en ledamot.

§ 10 Valordning till styrelsen
Styrelseledamöterna väljs av årsmötet för tid som sägs i 21 § bland Sällskapets
röstberättigade medlemmar.
Avgår styrelseledamot som av årsmötet valts för en specificerad uppgift enl. 9 §, före
mandattidens utgång, utser styrelsen vilken av övriga åtta ledamöter som skall inträda eller
adjungera en medlem som ersättare för tiden fram t.o.m. nästa årsmöte.

§ 11 Sällskapets firmatecknare
Sällskapets firma tecknas av ordförande jämte ytterligare en styrelseledamot, två i förening.
Eller i ordförandes frånvaro tre av styrelsens ledamöter i förening.

§ 12 Kallelse till styrelsesammanträde mm
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så
bestämmer, dock minst fyra sammanträden per år.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften
av dem närvarande.
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Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13 Arbetsordning för styrelsen
Ordförande är Sällskapets officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervakar att såväl Sällskapets stadgar som övriga för Sällskapet bindande
regler och beslut efterlevs.
Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i dennes ställe. I övrigt fördelas
arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock
nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren, kassören, intendenten respektive
klubbmästaren.
Sekreteraren har att:
• Förbereda styrelsens sammanträden och Sällskapets möten.
• Föra och publicera protokoll över styrelsens sammanträden.
• Registrera och förvara skrivelser.
• Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara
kopior av dessa.
• Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för sällskapet.
Kassören har att:
• Se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
• Ansvara för att Sällskapet söker de bidrag från stat, kommun och
idrottsorganisationer med flera som finns att få.
• Driva in fordringar och verkställa utbetalningar för Sällskapet samt se till att det finns
verifikationer över dessa.
• Svara för Sällskapets räkenskaper samt föra medlemsmatrikel och förteckning över
Sällskapets anläggningstillgångar.
• I förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna
arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Årligen upprätta
balans- och resultaträkning.
• I den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är
tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl Sällskapets medlemmar i
Sällskapets verksamhet och Sällskapets tillgångar är försäkrade till betryggande
belopp.
• Utarbeta underlag för budget.
Intendenten har att:
• Förvalta och utveckla Sällskapets tillgångar.
• Leda driftsnämnden och dess sektioner.
Klubbmästaren har att:
• Arrangera Sällskapets fester och sammankomster.
Kappseglingsansvarig har att:
• Arrangera Sällskapets kappseglingar.
Ungdomsansvarig har att:
• Ansvara för och arrangera Sällskapets ungdomsaktiviteter.
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§ 14 Avdelningar
Styrelsen kan i övrigt fördela verksamheten på avdelningar.

§ 15 Arbetsordning för avdelningar
Styrelsen fastställer i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt de regler och
befogenheter som gäller för avdelningarnas verksamhet.

§ 16 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 17 Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av
närhelst de så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senast en månad
före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste
verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före
årsmötet.

§ 18 Möten, ordinarie möten
Sällskapets årsmöte hålls i mars och ett höstmöte i november.
Vid höstmötet informeras om viktigare frågor, bland annat för beslut på årsmötet. Styrelsen
bestämmer tid och plats för mötena.
Kallelse och dagordning för ordinarie möte översänds till medlemmarna senast tre veckor
före mötet med e-post, anslås på klubbhusets anslagstavla och publiceras på sällskapets
webbplats.
Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 19 Rösträtt vid möten
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till Sällskapet och under året fyller
lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte
överlåtas på annan.
§ 20 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
årsmötet.
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§ 21 Årsmöte
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet, samt
rösträknare. Styrelsens ordförande bör inte vara ordförande för mötet.
6. Avdelningarnas och styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens och avdelningarnas förvaltning under det
senaste räkenskapsåret.
8. Besluta om:
a. Fastställa resultat- och balansräkning
b. Disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av avgifter.
11. Beslut om investeringar.
12. Val av
a. Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år.
Ordförande väljs udda år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Kassör,
klubbmästare, kappseglingsansvarig samt ungdomsansvarig, som icke
innehar specificerade styrelseuppgifter enligt 9 § väljs udda år, övriga jämna
årtal.
c. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen
ledamöter eller avdelningarnas ledamöter delta.
d. En ledamot av tre i valberedningen för en tid av tre år. En skall vara
sammankallande. En ledamot får vara styrelseledamot.
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
avdelning eller röstberättigad medlem senast 21 dagar före mötet. Dock att förslag
om stadgeändring eller upplösande av sällskapet skall inlämnas senast 30 dagar före
mötet.
14. Övriga frågor.

§ 22 Extra möte
Styrelsen får kalla Sällskapets medlemmar till extra möte om sådant behövs. Vidare är
styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna så kräver eller när det för angivet
ändamål begärs av minst en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som kräver mötet kalla till detta.
Kallelse och dagordning för extra möte skickas med e-post, anslås på klubbhusets
anslagstavla och publiceras på Sällskapets webbplats senast sju dagar före mötet.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§ 23 Rösträtt och beslutsmässighet vid extra möte
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Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sagts i 19
och 20 §§.

§ 24 Beslut, omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet. Med undantag av de i 25 § nämnda fallen.
Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem
så begär.
Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 25 Stadgefråga
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna
röster biträder beslutet.

§ 26 Beslut om Sällskapets upplösning
Vid fråga om Sällskapets upplösning krävs för ett sådant beslut att det fattas på två följande
årsmöten. I beslut om upplösning av Sällskapet skall anges att Sällskapets tillgångar skall
användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av
styrelsens och årsmötesprotokoll i ärendet samt revisionsberättelse och årsmötesprotokoll i
ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska omedelbart delges
Svenska Seglarförbundet.

§ 27 Övriga stadgar, regler, föreskrifter, anvisningar mm för Sällskapet och dess
medlemmar
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SF:s
stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

RF = Riksidrottsförbundet
SF = Specialidrottsförbund, här Svenska Seglarförbundet
Tidigare ändringar av dessa stadgar skedde vid årsmötet i mars 1999, mars 1994 samt mars
1987.
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