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STADGAR FÖR WISBY SEGELSÄLLSKAP 
§ 1 ÄNDAMÅL 
Sällskapets ändamål är att verka för segelsportens främjande i Visby och på Gotland, 
att väcka och underhålla hågen för segling och motorsport till sjöss, ävensom för 
rodd samt att befordra gott sjömanskap.   
   
 
§ 2 MEDLEMSKAP 
Medlem antages av styrelsen efter ansökan åtföljd av medlemsavgift.  
 
§ 3 HEDERSLEDAMÖTER 
Som hedersledamot må sällskapet kalla personer, som visat intresse för sällskapet 
eller dess ändamål. Förslag härom göres skriftligen till styrelsen och sällskapet väljer 
därom vid nästa sammanträde därefter, varvid för bifall kräves minst 3/4 av de 
avgivna rösterna.  
Skulle den föreslagna ej bli vald, förfaller frågan utan att omnämnas i protokollet. 
 
§ 4 AVGÅNG 
Ledamot som önskar avgå från sällskapet, gör därom anmälan hos styrelsen. 
Eventuella förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. 
 
§ 5 AVGIFTER 
Medlem erlägger medlemsavgift med belopp som årsmötet fastställt. 
Hedersledamot är befriad från årsavgift. 
 
§ 6 UTESLUTNING 
Ledamot som ej erlagt medlemsavgift, anses ej ha blivit medlem. 
Medlem kan uteslutas ur sällskapet av någon av följande anledningar: 
1. Underlåtenhet att erlägga medlemsavgift eller andra av allmänt möte eller 
styrelsen enligt vederbörligen bemyndigande fastställda avgifter eller åliggande inom 
föreskriven tid. 
2. Förseelse mot gällande sjölag, tullföreskrifter, sjötrafikförordning, sjövägsregler 
eller andra bestämmelser, när förseelsen är ägnad att skada sällskapets anseende. 
3. Annan förseelse mot dessa stadgar eller annat klandervärt uppträdande, ägnat att 
motverka sällskapets ändamål eller skada dess anseende. 
 
§ 7 STYRELSE 
Styrelsen utgörs av sju ledamöter, nämligen ordförande, vice ordförande, kassör, 
sekreterare samt ytterligare 3 styrelseledamöter. 
Därjämte väljs 1 suppleant att vid behov inträda i styrelsen. 
Sällskapet väljer ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
Ordföranden är sällskapets officiella representant. 
Ordföranden leder styrelsens förhandlingar  och arbete samt övervakar att såväl 
sällskapets stadgar som övriga sällskapets regler och beslut efterlevs. 
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i ordförandens ställe. 
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt nedanstående. 
sekreteraren: 
Att föra protokoll över styrelsens sammanträden; 
att registrera och förvara skrivelser; 
att  föra medlemmsmatrikel och inventarieförteckning 
att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och 

förvara kopior av dessa; samt 
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att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för sällskapet. 
kassören:      
  
Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter; 
att se till att sällskapet söker de bidrag från stat, kommun och 

idrottsorganisationer m fl som finns att få; 
att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för sällskapet samt se till att det 

finns verifikationer över dessa; 
att svara för sällskapets bokföring, vilket innebär att föra kassabok över 

sällskapets räkenskaper; 
att  i förekommande fall lämna särskild inkomst uppgift, upprätta deklaration samt 

lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter; 
att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar; 
att utöva tillsyn över sällskapets fasta egendom och hus och därvid hålla dessa 

betryggande försäkrade; 
att  tillse att såväl sällskapets medlemmar i sällskapets verksamhet som 

sällskapets material, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till 
betryggande belopp; samt 

att utarbeta underlag för budget. 
 
§ 8 STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av 2 andra 
styrelseledamöter och är beslutsmässig om minst 4 av styrelseledamöterna eller 
suppleanterna är närvarande. 
Beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens 
utslagsröst. 
 
§ 9 FIRMATECKNARE 
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av 2 
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person för visst ändamål. 
Styrelsens ledamöter är var och en ansvarig inför sällskapet för sin förvaltning. Dock 
är styrelseledamöterna solidariskt ansvariga för å styrelsemöten fattade beslut, såvitt 
reservation icke anförts. 
 
§ 10 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, dock att styrelsens ansvar 
omfattar tiden från årsmöte till årsmöte påföljande år. 
Över sällskapets verksamhet avger styrelsen berättelse. Denna jämte tillhörande 
handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före årsmötet. 
 
§ 11 REVISION 
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta 
del av, när helst de så önskar. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast 14 dagar före årsmötet. 
 
§ 12 MÖTEN 
Med sällskapet hålles allmänna och extra möten. Allmänna möten består av årsmöte, 
som hålles i februari eller mars, och höstmöte som hålles i oktober eller november 
månad. 
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 Extra möte hålles när minst 10% av medlemmarna, som erlagt stadgeenliga avgifter, 
gjort skriftlig framställan därom hos styrelsen med angivande av de ärenden de 
önskar få behandlade. Till extra möte skall därefter av styrelsen kallas senast inom 1 
månad. 
På årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
Årsmötets öppnande.  
Val av ordförande för mötet. 
Anmälan av sekreterare 
Val av justeringsmän. 
Fastställande av röstlängd. 
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning. 
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna 
verksamhetsåret. 
Revisorernas berättelse. 
Fråga om ansvarsfrihet. 
Beslut i anledning av verksamhetens resultat. 
Fastställande av årsavgifter och andra avgifter. 
Val av sällskapets och styrelsens ordförande för en tid av 1 år. 
Val av 3 styrelseledamöter jämte en suppleant för en tid av 2 år. 
Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamot eller suppleant. 
Val av 2 revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. 
Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara 
sammankallande. 
Val av eventuella kommittéer. 
Anmälda ärenden, varvid skall iakttagas, att förslag för att kunna upptas skall vara 
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 
På höstmötet, där sällskapets ordförande och sekreterare presiderar, skall följande 
ärenden förekomma: 
Val av 2 justeringsmän. 
Frågor som väcks av styrelsen eller framkommer på förslag av medlem eller 
kommitté, varvid för dessa senare skall gälla tidsbestämmelsen ovan. 
Information från styrelsen. 
Mötet är beslutsmässigt när minst 10% av medlemmarna är närvarande.  
  
Yttranderätt vid möten tillkommer endast medlem. 
 
§ 13 KALLELSE 
Kallelse till allmänt och extra möte skall jämte föredragningslista delges sällskapets 
medlemmar senast 12 dagar före sammanträdet. 
 
§ 14 RÖSTRÄTT 
Rösträtt på allmänt möte tillkommer den medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot 
sällskapet. 
Familjeavgift ger endast totalt 1 röst. 
Rösträtt genom fullmakt får ej utövas. 
 
§ 15 BESLUT 
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering ( öppen eller sluten ). 
Vid votering bestämmes utgången - om annorlunda ej angives - genom enkel 
majoritet. 
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Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag 
gälla, som biträdes av ordföranden; 
vid val genom sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 
 
§ 16 INTECKNING, BELÅNING OCH AVYTTRING 
Fråga om inteckning eller belåning av sällskapets fasta egendom skall avgöras på 
allmänt möte. 
Skulle fråga uppkomma om avyttring av sällskapets fasta egendom skall sådant 
beslut godkännas vid 2 på varandra följande allmänna möten, varav 1 skall vara 
årsmöte. För beslut krävs att förslaget biträdes med 2/3 majoritet av vid 
sammanträdet närvarande röstberättigade medlemmar. 
 
§ 17 STADGEÄNDRING 
Ändring av sällskapets stadgar sker genom behandling vid 2 på varandra följande 
allmänna möten, varav 1 skall vara årsmöte. 
För ändring krävs att förslaget biträdes av 2/3 av de vid mötena närvarande 
röstberättigade medlemmarna. 
 
§ 18 VERKSAMHET 
Sällskapet anordnar, då så lämpligen ske kan, gemensamma utflykter och seglingar. 
 
§ 19 
Medlem skall städse villigt bispringa andra sjöfarande som kunna vara i behov av 
hjälp.  
 
§ 20 
Medlem, som uppträder och seglar under sällskapets standert eller emblem, är 
skyldig iakttaga ett korrekt och värdigt uppträdande samt ställa sig gällande 
föreskrifter, reglementen och förordningar till efterrättelse.  
     
 
§ 21 UPPLÖSNING     
     
Sällskapet kan upplösas endast i det fall, att vid 2 på varandra följande årsmöten 3/4 
av de därvid närvarande är om beslutet ense samt att förslaget blivit i kallelserna till 
mötena kungjort. Är sällskapets upplösning beslutad, skola innestående medel 
anvisas till något med sällskapets ändamål överensstämmande syfte.  
Beslutet skall omedelbart delgivas Riksidrottsförbundet medelst bestyrkta avskrifter 
av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte 
balans- samt vinst- och förlustberäkningar. 
 

Antagna och fastställda vid Höstmötet 2019 och  
Årsmötet 2020. 
 


