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§1     Sällskapets ändamål 

Edsvikens Segelsällskap (nedan kallat Sällskapet), som bildades 1957 med 
hemort i Sollentuna, har till ändamål att som en allmännyttig ideell förening, på 
uppdrag av sina medlemmar, verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. 
Sällskapet skall främja intresset för segelsporten och båtsporten lokalt samt i 
samverkan med medlemmarna skapa goda uppläggningsförhållanden för 
medlemmarnas båtar. 
 

§2     Sällskapets verksamhet 
All verksamhet bygger på medlemmarnas obetalda arbetsinsatser. Sällskapet 
organiserar medlemmarnas arbete i samband med torr- och sjösättning, och 
deltar i skötsel av varvsområdet, underhåll av mastskjul och subliftar och annan 
för verksamheten nödvändig materiel. Sällskapet ordnar också gemensamma 
aktiviteter som sommarträff och föredragskvällar. Sällskapet stöttar även olika 
ungdomsverksamheter. Sällskapet representerar medlemmarnas intressen 
gentemot kommun och myndigheter.  
 

§3      Medlemskap 
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på därför avsedd blankett, 
varmed sökanden förbinder sig att följa Sällskapets stadgar och ordnings- 
föreskrifter liksom Sollentuna Båtsportunions föreskrifter samt andra i laga 
ordning fattade beslut. 
Medlemskap beviljas sökande sedan inträdesavgift och övriga fastställda 
avgifter erlagts, om inte särskilda skäl föreligger för att avslå ansökan. 
 
Medlemskap medför i sig inte rätt till varvsplats för medlemmens båt. Då fler 
båtägare anmäler behov av varvsplats än vad som finns att tillgå, upprättar 
styrelsen en kö för båtplatser enligt av styrelsen beslutade regler. 
 
Styrelsen är skyldig att upprätta medlemsförteckning med uppgift om båtägare, 
båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter, samt att hålla 
förteckningen aktuell. 
 
Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall anmäla detta skriftligen till 
styrelsen. 
 
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt 
utträde ur Sällskapet. Styrelsen kan dock på skriftlig begäran medge uppskov 
med betalning. 
 
Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersmedlem. Denne 
befrias då från medlemsavgift. 

 
§4     Medlems uteslutning 

Medlem som motverkat Sällskapets ändamål eller uppenbarligen skadat dess 
intressen, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller annat av styrelsen inkallat 
medlemsmöte uteslutas. För sådant beslut krävs 2/3 majoritet. 
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Till möte som skall avgöra uteslutningsärende skall det klart framgå att sådant 
ärende skall behandlas. 
Till medlem som föreslås till uteslutning skall särskild kallelse utgå, där skälen 
klart motiveras. 
 
Medlem som uteslutits kan överklaga beslutet hos det regionala båtförbundet 
inom tre veckor. 

 
§5     Medlems skyldigheter 
 I Sällskapet registrerad båt får ej användas i yrkesmässig verksamhet. 
 

För varvet finns särskilda regler och ordningsföreskrifter, vilka medlem är 
skyldig att följa.  
Vidare är medlem skyldig att fullgöra de uppgifter och erlägga de avgifter som 
årsmötet beslutat om.  

 
§6     Organisation 

Sällskapet skall ledas av en styrelsen bestående av 7 ordinarie ledamöter och 2 
suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på 1 år. Ordinarie 
ledamöter skall väljas med växelvis avgång vartannat år. 
 
I Sällskapets organisation skall ingå en varvskommitté. 

 
Årsmötet utser ordförande, sekreterare och kassör, samt ordförande i 
varvskommittén, medan övriga ledamöter, bl.a. vice ordförande och vaktchef, 
konstitueras inom styrelsen.  

 
Sällskapet skall lokalt i Sollentuna vara anslutet till Sollentuna Båtsportunion 
för samarbete i hamn- och varvsfrågor med mera. Sällskapet skall vara anslutet 
till Svenska Seglarförbundet och regionalt båtförbund. 
 
Sällskapets firma tecknas av två i förening av ordförande, kassör och 
sekreterare. För kassaärenden skall kassör och ordförande var för sig teckna 
firman. 

§7     Beslutande instans 
Sällskapets högsta beslutande instans är årsmötet. Andra medlemsmöten kan 
hållas då styrelsen så beslutar eller om minst 10 medlemmar kräver det. 

 
Styrelsen är i frågor som inte uttryckligen förbehållits Sällskapets 
medlemsmöten, Sällskapets högsta instans mellan medlemsmöten. 

 
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden, eller vid 
dennes frånvaro vice ordföranden, är skyldig att kalla till sammanträde då minst 
fyra ledamöter begär det. 
 
Styrelsen är beslutsför när ordförande eller vice ordförande samt ytterligare 
minst tre ledamöter är närvarande. Ordförande, eller vid dennes frånvaro vice 
ordföranden, har utslagsröst vid lika röstetal. 
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§ 8 Verksamhetsår 
Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderår. 

§ 9 Avgifter 
Avgifter till Sällskapet fastställs av årsmöte eller extra medlemsmöte, och skall 
vara betalda senast angiven förfallodag. Extra uttaxering kan även företas efter 
beslut på sådant möte. 

§ 10 Revision och räkenskapsår 
Räkenskapsåret skall vara kalenderår och kommande års budgetförslag skall 
föreläggas årsmötet. 
 
Sällskapets räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och årets 
räkenskaper och verksamhetsberättelse skall vara tillgängliga för revision senast 
den 31 januari påföljande år.  

 
Revision skall utföras av 2 revisorer som tillsammans med en suppleant valts för 
1 år vid Sällskapets ordinarie årsmöte. 

§ 11 Årsmöte 
Årsmöte hålls årligen före den 15 mars. 

 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast 2 veckor 
före mötet. 

 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras. 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
3. Fastställande av föredragningslistan 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare och rösträknare 
6. Föredragning av Sällskapets verksamhetsberättelse 
7. Föredragning av revisionsberättelsen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Föredragning och fastställande av avgifter och budget för det nya 

verksamhetsåret 
10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt stadgans §6 
11. Val av ledamöter till varvskommittén 
12. Val av revisorer och revisorssuppleant 
13. Val av representanter till Sollentuna Båtsportunions årsmöte 
14. Val av valberedning 
15. Behandling av inkomna motioner 
16. Övriga frågor 
17. Avslutning 

§ 12 Rösträtt 
Endast medlem som har betalt gällande avgifter har rösträtt på möte.  
Medlem kan efter skriftlig fullmakt utöva rösträtt för en (1) annan medlem. 
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§ 13 Motioner 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 15 februari. 
Styrelsens yttrande över motionerna skall redovisas vid årsmötet. 

§ 14 Beslutsordning 
Beslut fattas genom öppen omröstning. Begär någon sluten omröstning i något 
ärende skall så ske. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst 
vid lika röstetal. 

 
Paragraferna 15 och 16 stadgar särskild beslutsordning. 

§ 15 Stadgeändring 
Ändring av gällande stadgar skall beslutas av två på varandra följande 
medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet. 

§ 16 Upplösning av Sällskapet 
Förslag om upplösning av Sällskapet kan endast behandlas vid möte där särskild 
kallelse utgått med angivande av frågan om upplösning. Beslut skall fattas av 
två på varandra följande medlemsmöten, med 2/3 majoritet. 
 
Om beslut om upplösning fattats, skall samtliga handlingar och tillgångar 
överlämnas till ett regionalt båtförbund som samma möten beslutar om. 

§ 17 Information 
Styrelsen ansvarar för att stadgar, ordningsföreskrifter och övrig aktuell 
information hålls tillgängliga på Sällskapets hemsida. 
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