
 

           
 Stadgar för Viggbyholms Segelsällskap 

  Antagna 2013-03-26, reviderade 2014-02-04, 2015-03-17, 2016-03-02 och 2017-03-22 

 
Bakgrund  §1 Viggbyholms Segelsällskap med hemort i Täby kommun är en idéell förening 

bildad 2013-03-26 av medlemmar i Viggbyholms Båtklubb för att göra det 

möjligt för dem att fortsatt deltaga i öppna kappseglingar när den egna 

klubbens anslutning till Svenska Seglarförbundet (SSF) skulle upphöra. 

Viggbyholms Segelsällskap är medlem i SSF och tillhör Stockholms 

Seglarförbund (StSF). 

Ändamål  §2 Sällskapet skall på olika sätt främja kappsegling hos medlemmarna men 

även kunna arrangera kappseglingar i egen regi eller i samverkan med 

andra. 

Sällskapet skall även främja segling i olika former för upplevelsens skull. 

Sällskapet skall verka för ett gott samarbete med andra organisationer i 

närområdet. 

Medlemskap  §3 Sällskapet är öppet för alla som bejakar sällskapets mål, och särskilt för de 

som inte tillåts deltaga i en öppen kappsegling därför att de inte är medlem 

i  klubb som är ansluten till SSF. 

Medlemskap beslutas av styrelsen efter ansökan gjord skriftligt, muntligt 
eller på webben www.viggbyholmsss.se. 
 

 §4 Medlem som vill utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet. Medlem, som 

inte erlägger stadgad årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet. 

Medlem, som motverkar sällskapets mål eller allvarligt skadar dess 

intressen kan av ordinarie årsmöte uteslutas ur sällskapet. 

Avgifter  §5 Medlem skall erlägga avgifter som beslutas på ordinarie årsmöte. 

Medlemsavgift skall betalas senast  den 28/2 samt de övriga avgifter 

som beslutats av sällskapet. 

Styrelsen  §6 Sällskapets angelägenheter handlägges av en styrelse bestående av 

ordförande och 4 - 5 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig 

sekreterare, kassör och beslutar om firmateckning och 

uppgiftsfördelning mellan ledamöterna. Styrelsen får utse person till 

adjungerad ledamot. 

  §7 Styrelsen sammanträder på särskild kallelse och är beslutmässig då minst 
hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande.  

 



 

 §8 Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

 
Möten 

 
§9 

 
Årsmötet hålls före utgången av mars månad. Dessutom kan extra möte 
hållas när så erfordras. Kallelse till mötet skall av styrelsen senast tre veckor 
före mötet tillställas medlemmarna via email, eller kungöras på 
webbplatsen www.viggbyholmsss.se. Vidare skall kallelse jämte förslag till 
föredragningslista anslås på webben eller via email. Fråga om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapets eller dess 
medlemmar avgöres av årsmötet. Sådana förslag skall anges i kallelsen. 
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, 
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna 
motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna 
senast en vecka före årsmötet. 

  
§10 

 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. 
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret 
fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.  
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Alla frågor 
avgöres med enkel majoritet utom i frågor som anges i §15 och §16.  Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

 §11 Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  
1 Fastställande av röstlängd för mötet.  

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

3 Val av protokolljusterare och rösträknare.  

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5 Fastställande av föredragningslista.  

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomisk redovisning) för det 
senaste räkenskapsåret.  
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret.  

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

9 Fastställande av medlemsavgifter.  

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets/räkenskapsåret. 

11 Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 2 veckor 

före mötet.  

12 Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;  

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;  

c) 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får 

inte styrelsens ledamöter delta;  

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 



 

utses till sammankallande;  

e) ombud/representanter i överordnade organ och andra organisationer 

som sällskapet samarbetar med; 

13 Övriga frågor.  

 

Revision §12 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 
31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet t o m 
Årsmötet påföljande år. 

 §13 Sällskapets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad 
före årsmötet.  
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  
 

Valberedning §14 Valberedningen består av sammankallande och 1 ledamot valda av 
årsmötet. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem 
vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa 
mandattid. Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela 
röstberättigade medlemmar sitt förslag. 
 

Stadgeändring §15 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster.  
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som 
styrelsen. 

 

Upplösning §16 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. I händelse av sällskapets upplösning skall sällskapets 
tillgångar tillfalla organisation som uppfyller kriterierna; verksam inom 
segling eller sjösäkerhet och bedriver verksamhet ideellt.  
 

 


