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1. Ändamål

Segel Sällskapet Brunnsviken (SSB), stiftat den 9 september 1898, har till sitt än-
damål att befordra konsten att bygga, tackla och hantera småbåtar samt att hos
medlemmarna genom övningar och tävlingar befordra skickligheten att sköta och
manövrera båtarna, även som att på alla sätt arbeta för befrämjande av sjöspor-
ten.

Sällskapet  ska vidare  tillhandahålla  goda uppläggnings-  och förtöjningsplatser
samt klubbholme. Verksamheten ska bedrivas med ansvar för miljön och med
kretsloppstänkande.

2. Medlemskap

2.1 Medlem i Sällskapet kan envar bli, som vill främja Sällskapets ändamål och som
förbinder sig att följa Sällskapets stadgar och beslut samt de föreskrifter och mil-
jöpolicy som styrelsen utfärdar.

Medlem antas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

Medlem är juniormedlem t o m det år medlemmen fyller 17 år.

2.2.1 Styrelsen äger utesluta medlem, som ej i rätt tid betalar avgifter.

2.2.2 Styrelsen äger även att utesluta medlem som bryter mot Sällskapets stadgar och
beslut eller mot av styrelsen utfärdade föreskrifter eller på annat sätt uppträder så
att det föreligger risk för person- eller sakskada.
Medlem har i sådant fall rätt att överklaga styrelsens beslut hos Sällskapets med-
lemsmöte. Överklagandet ska vara skriftligt och inkommit till styrelsen senast 4
veckor efter det att medlemmen fått ta del av styrelsens beslut. Inkommer ingen
överklagan inom föreskriven tid ska medlemmen anses ha godtagit styrelsens be-
slut. 

3. Sällskapets beslutande organ

3.1 Ordinarie och extra medlemsmöten
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3.1.1 Sällskapets högsta beslutande organ är medlemsmötet. Årsmötet ska äga rum un-
der andra kalenderkvartalet varje år. Ytterligare ett ordinarie medlemsmöte ska
äga rum på hösten efter upptagningen på dag som styrelsen bestämmer.

Extra medlemsmöte hålls, då styrelsen så bestämmer eller då minst 25 röstberät-
tigande medlemmar (se 3.1.6) så begär.

Personlig kallelse till medlemsmöte utfärdas elektroniskt av styrelsen till samtli-
ga medlemmar senast två veckor före sammanträdet. Den som vill ha kallelsen
genom traditionell brevförsändelse ska anmäla detta till styrelsen. Av kallelsen
ska framgå vilka ärenden som kommer att föreläggas sammanträdet för beslut.
Beslut i andra ärenden får ej fattas.

3.1.2 Medlem, som vill att ett medlemsmöte ska fatta beslut i någon fråga, ska skriftli-
gen inkomma med sitt förslag till styrelsen senast fyra veckor före medlemsmö-
tet. Styrelsen åligger att föredra förslaget vid medlemsmötet.

3.1.3 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande att leda sammanträdet.
2. Val av sekreterare för sammanträdet.
3. Val av två  justeringsmän,  tillika  rösträknare,  att  jämte ordföranden justera

protokollet.
4. Föredragning av protokoll från fjärde kvartalets sammanträde.
5. Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet.
6. Styrelsens årsberättelse med bokslut.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
10. Styrelsens förslag till budget och avgifter för nästkommande verksamhetsår;

förslagen ska framgå av kallelsen.
11. Behandling av från medlemmarna skriftligen inkomna ärenden (motioner).
12. Beslut om arvoden till styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av två revisorer och en suppleant för dessa.
15. Val av funktionärer i kommittéer.
16. Val av valberedning.

Följande handlingar ska finnas tillgängliga i klubbhuset senast en vecka före års-
mötet:

Verksamhetsberättelse med bokslut
Revisorernas berättelse
Styrelsens förslag
Motioner från medlemmarna.
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Motioner till årsmötet ska vara inkomna till styrelsen senast den 20 mars.

3.1.4 Vid övriga medlemsmöten ska följande ärenden förekomma:

1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Föredragning av protokoll från föregående medlemsmöte.
3. Rapport om den ekonomiska ställningen.
4. Styrelsens rapporter från det gångna kvartalet.
5. Behandling av från medlemmarna skriftligen inkomna ärenden,
      samt vid medlemsmötet i december,
6. Nomineringar inför valen vid årsmötet.

3.1.5 Ett medlemsmöte får fatta beslut endast under förutsättning att minst 25 röstbe-
rättigade medlemmar är närvarande. Beslut fattas – om ej annat framgår av stad-
garna – med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Om någon så begär,
kan mötet besluta, att omröstning ska vara sluten. Vid lika röstetal har samman-
trädesordföranden utslagsröst.

3.1.6 Rösträtt vid medlemsmöte har medlemmar utom juniormedlemmar. Röstning ge-
nom fullmakt är inte tillåten.

3.2 Styrelsen

3.2.1 Styrelsen utgörs  av ordförande,  vice  ordförande,  sekreterare,  vice  sekreterare,
kassör, andre kassör, intendenten för innerhamnen och Ekhagen, intendenten för
Getfoten, hamnkapten och klubbmästare samt två suppleanter, samtliga på års-
mötet valda för två år i sänder. Val av ordförande, vice sekreterare, kassör och in-
tendent samt en suppleant sker härvid udda år samt val av övriga jämna år.

Styrelsen är beslutsför, då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade minst en
vecka i förväg och minst fem är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden ut-
slagsröst.

3.2.2 Styrelsen åligger

att främja Sällskapets utveckling och att upprätthålla dess anseende,
att verkställa av Sällskapet fattade beslut,
att förvalta Sällskapets ekonomiska tillgångar,
att underhålla Sällskapets fasta och lösa tillgångar,
att tillse att Sällskapets tillgångar är tillfredsställande försäkrade,
att i mån av tillgänglig mark och tillgång till bryggor tillgodose medlemmarnas
behov av bryggplatser sommartid och uppläggningsplatser vintertid,
att förvalta klubbholmen,
att svara för Sällskapets representation,
att kalla Sällskapets medlemmar till (extra) medlemsmöten,
att hålla matrikel över Sällskapets medlemmar och båtar aktuell,
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att utfärda de föreskrifter, som utöver dessa stadgar kan erfordras.

Styrelsen äger inte, utan medlemsmötes godkännande, avyttra Sällskapets fasta
egendom eller skuldsätta Sällskapet utöver den fastställda ekonomiska planen.

Styrelsen ska härutöver verka för de övriga aktiviteter, som framgår av 1. Säll-
skapets ändamål.

3.2.3 Styrelsen äger att till följande kommittéer och inom av styrelsen angiven ram de-
legera rätten att fatta beslut, som eljest åligger styrelsen:

Hamnkommittén (ordförande: hamnkaptenen)
Varvskommittén (ordförande: intendenten för innerhamnen och Ekhagen)
Getfotskommittén (ordförande: intendenten för Getfoten)
Klubbkommittén (ordförande: klubbmästaren)
Tävlingskommittén (ordförande: utses av årsmötet)
Informationskommittén (ordförande: utses av årsmötet)
Junior- och ungdomskommittén (ordförande: utses av årsmötet)
Miljösamordnare (utses av styrelsen)

Ledamöter i dessa kommittéer utses för två år i sänder av årsmötet. Hälften av le-
damöterna väljs härvid under ett år och den andra hälften under påföljande år.
Styrelsen åligger att i en instruktion fastställa kommittéernas uppgifter samt att i
årsbudgeten ange den kostnadsram, inom vilken kommittén har att verka.

3.2.4 Styrelsen äger härutöver att till styrelseledamot eller till enskild medlem eller till
grupp av medlemmar delegera rätten att inom de ramar, som styrelsen anger, fat-
ta beslut, som åligger styrelsen. För sådan delegation ska styrelsen – om det inte
framgår som uppenbart onödigt – utfärda skriftlig instruktion.

3.2.5 Styrelsen äger att besluta om ekonomisk ersättning till medlem för utfört arbete
för Sällskapet.

3.3 Kommittéer

Hamnkommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande svarar för fördel-
ning av båtplatser samt för sjösättning och upptagning, ska utöver hamnkaptenen
utgöras av minst fem ledamöter.

Varvskommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande svarar för skötseln
av Sällskapets hamnar och byggnader med därtill hörande anordningar i Brunns-
viken och Ekhagen, ska utöver intendenten utgöras av minst fem ledamöter.

Getfotskommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande svarar för sköt-
seln av Sällskapets klubbholme Getfoten med därtill hörande anläggningar, ska
utöver intendenten utgöras av minst fyra ledamöter.
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Klubbkommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande svarar för Sällska-
pets fester samt för trevnaden och sammanhållningen inom Sällskapet, ska utöver
klubbmästaren utgöras av minst fem ledamöter.

Tävlingskommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande anordnar Säll-
skapets tävlingar, ska utöver sin ordförande utgöras av minst fem ledamöter.

Junior- och ungdomskommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande sva-
rar för arrangemang och aktiviteter för Sällskapets juniormedlemmar, vilka kan stimule-
ra intresset för ett aktivt båtliv, ska förutom sin ordförande utgöras av minst tre ledamö-
ter. Junior- och ungdomskommittén svarar även för underhåll av den materiel 
som är avsedd för denna verksamhet.

Informationskommittén, som enligt styrelsens närmare bestämmande svarar för 
utveckling av såväl Sällskapets medlemsinformation som dess externa informa-
tion, ska förutom sin ordförande utgöras av minst tre ledamöter.

Miljösamordnaren, som enligt styrelsens närmare bestämmande ska bevaka att 
Sällskapets verkar i enlighet med sin miljöpolicy och vara samordnande när det 
gäller kommittéernas miljöarbete. Miljösamordnaren är i sin funktion direkt un-
derställd Sällskapets ordförande.

4. Valordning

4.1 Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter valda vid årsmö-
te för en tid av två år. Ordförande och hälften av ledamöterna väljs udda år, övri-
ga jämna år. I valberedningen får ej invälja styrelseledamot, revisor eller av Säll-
skapet anställd person.

4.2 Valberedningen åligger att till medlemsmötet i december framlägga förslag till
kandidater till de poster, som ska tillsättas vid årsmötet. På listan får endast upp-
tas kandidater, som förklarat sig villiga att åta sig uppdraget. Denna kandidatlis-
ta, som ska ha inkommit till styrelsen senast den 1 november, ska utsändas med
kallelsen till det fjärde kvartalets sammanträde.

Funktionär, som ej önskar bli återvald, ska senast den 1 oktober anmäla detta till
valberedningens ordförande.

Sedan medlemsmötet beretts tillfälle att tillföra ytterligare kandidater sker nomi-
nering. Förteckning över de nominerade kandidaterna upprättas av valberedning-
en.

4.3 Nomineringsförteckningen utsänds med kallelsen till årsmötet och föredras där
av representant för valberedningen.
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4.4 Vid årsmötet kan nya kandidater tillföras förteckningen endast under förutsätt-
ning att beslut härom fattas med tre fjärdedels majoritet.

4.5 Val vid andra medlemsmöten än årsmötet sker utan föregående kandidatnomine-
ring.

5. Förvaltning

5.1 Verksamhets- och räkenskapsåret löper per den 1 januari.

5.2 Sällskapets firma tecknas av ordföranden. Sällskapets firma kan även tecknas av 
vice 
ordföranden och/eller sekreteraren och/eller kassören, två i förening. Kassören 
äger rätt att teckna Sällskapets firma i frågor som gäller bank- och plusgirokon-
ton samt skatteärenden.

Kassören och andre kassören äger rätt att utkvittera Sällskapets medel från bank- 
eller postgirokonto samt att verkställa utbetalningar.

5.3 För granskning av Sällskapets förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet för
tiden fram till nästa årsmöte två revisorer och en suppleant för dessa.

5.4 Styrelsen ska senast under mars månad till revisorerna överlämna verksamhets-
berättelse samt bokslut med resultat- och balansräkning för det gångna verksam-
hets- och räkenskapsåret.

5.5 Revisorerna åligger att fortlöpande granska Sällskapets räkenskaper samt att se-
nast inom fyra (4) veckor efter erhållande av materialet enligt 5.4 till styrelsen
avlämna revisionsberättelse samt därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för sty-
relseledamöterna.

5.6 Sällskapets fonder förvaltas enligt för varje fond av Sällskapet eller givaren fast-
ställda bestämmelser.

6. Båtplatser

6.1 Båtplats är förtöjningsplats i innerhamnen eller i Ekhagen (sommarplats) och/el-
ler uppläggningsplats för vintern på planen eller i  sjön i innerhamnen (vinter-
plats) samt plats i nybyggnadsskjulet.

Medlem äger rätt att i mån av tillgång disponera båtplats för båt, som medlem-
men äger och som med hänsyn till storlek och vikt kan hanteras med Sällskapets
resurser.

Med båtägare avses i det följande medlem, som disponerar båtplats.
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6.2 Om båt som beretts båtplats ägs av två eller flera personer, ska en av dessa gent-
emot Sällskapet anses som båtägare

6.3 Båtplats får endast tilldelas medlem som erlagt båtplatsavgift i rätt tid. Den, som
varit medlem längre tid går härvid före den, som varit medlem kortare tid. Even-
tuellt tidigare medlemskap i Sällskapet får inte tillgodoräknas. Den, som tilldelats
båtplats, kan ej fråntas denna på grund av att äldre medlem får behov av plats.
Vid tilldelning av plats i nybyggnadsskjulet ska tävlande båtar och träbåtar äga
företräde.

6.4 Styrelsen äger att vid platsbrist inom Sällskapet ordna båtplats även utanför Säll-
skapets område.

6.5 Båtplats får ej överlåtas till annan person. Båtplats får ej heller utan styrelsens
medgivande upplåtas till annan person.

6.6 Båtägare som ej avser att använda sin båtplats under kommande säsong, men ej
önskar avhända sig rätten till båtplats, ska anmäla detta till styrelsen. Båtplatsen
disponeras då av styrelsen för denna period. 

Båtägare får endast nyttja detta förfarande under två säsonger. Om båtägaren inte
avser att använda sin båtplats under säsong tre återgår nyttjanderätten till Sällska-
pet.

Båtägare, som inte använt sin båtplats under två år och inte anmält detta till sty-
relsen kommer att skriftligen meddelas att nyttjanderätten återgår till Sällskapet.  

7. Arbetsplikt

7.1 Båtägare är skyldig att i den utsträckning, som styrelsen begär, och i mån av för-
måga medverka i skötseln av Sällskapets anläggningar m m. Denna s k arbets-
plikt får omfatta cirka tio timmar per kalenderår.

7.2 Båtägare (utom juniormedlem), som inte fullgör sin arbetsplikt, erlägger avgift
med belopp, som fastställts av ett medlemsmöte. Beloppet ska deponeras i förväg
enligt styrelsens bestämmande och tillfaller Sällskapet vid årets slut, om ålagd ar-
betsplikt inte fullgjorts. Därefter ska ny deposition inbetalas.

8. Avgifter

8.1 Medlem har att avlägga följande avgifter

- Inträdesavgift
- Depositionsavgift för arbetsplikt vid inträde i Sällskapet. 

Vid utträde ur Sällskapet äger medlemmen rätt att återfå depositionsavgiften
efter skriftlig anmälan om utträde och återlämnande av nycklar och klubb-
vimpel. I det fall den tidigare medlemmen ej begärt att få depositionen åter
skall den anses tillfalla Sällskapet på tvåårsdagen efter utträdet. Om medlem
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utträder ur Sällskapet på grund av beslut om uteslutning är depositionsavgif-
ten förverkad och återbetalas ej.

- Medlemsavgift
- De övriga avgifter, som beslutas av ett medlemsmöte

Make eller sambo till medlem samt juniormedlem erlägger ej inträdesavgift.

Medlemsavgift gäller för ett kalenderår. Om den första medlemsavgiften inbeta-
las efter den 1 oktober gäller den jämväl för följande kalenderår.

Medlemskapet vinner kraft den dag inträdes- och medlemsavgifterna inkommer
till Sällskapet.

8.2 Avgifternas storlek beslutas av ett medlemsmöte på förslag av styrelsen.

8.3 Avgifterna erläggs senast vid den tidpunkt, som styrelsen fastställer. Sällskapet
har rätt att vid betalningspåminnelse debitera påminnelseavgift och dröjsmålsrän-
ta enligt räntelagen. 

9. Hedersbevisning m m

9.1 Hedersmedlem och hedersordförande

Genom beslut på medlemsmöte kan medlem väljas till hedersmedlem och tidiga-
re ordförande till hedersordförande. Denna senare titel kan samtidigt innehas av
endast en person.

9.2 Hedersplakett

Sällskapets hedersplakett är avsedd att utdelas som heders- och minnesgåva till
person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat Sällskapets intressen.

Hedersplaketten utdelas i brons, silver eller förgyllt silver.

Förslag angående utdelning av hedersplakett kan väckas hos styrelsen av varje
medlem. När sådant förslag föreligger beslutar styrelsen efter prövning om och i
vilken form plaketten ska utdelas.

Hedersplaketten ska om möjligt utdelas vid årsmöte.

9.3 Förtjänsttecken

Sällskapets förtjänsttecken utdelas enligt styrelsens bestämmande som erkänsla
för gjorda insatser. Utdelningen bör om möjligt ske vid ett årsmöte.

10. Emblem m m
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Sällskapets emblem är:

Sällskapets flagga, som utgörs av en grön triangelformad vimpel med vit bård
och med initialerna SSB i vitt.

Mössmärke enligt av Sällskapet fastställd modell. För styrelse- och hedersmed-
lem är mössmärket omgivet av en guldträns.

Sällskapets standert och flagga får endast föras av båt, vars ägare är medlem. Den
ska föras i hamn och under gång.

11. Sällskapets upplösning

Upplösning av Sällskapet kan beslutas av två på varandra följande ordinarie med-
lemsmöten. Vid vardera sammanträdet krävs att beslutet fattas med minst tre fjär-
dedels majoritet.

Sedan beslut om upplösning enligt ovan har fattats för andra gången ska Sällska-
pet vid samma medlemsmöte besluta hur dess tillgångar ska användas för att i
första hand främja båtsporten.

Styrelsen svarar för att berörda instanser får meddelande om beslutet samt admi-
nistrerar upplösningen av tillgångarna.

Sedan slutredovisning av styrelsen skett till Sällskapets medlemmar ska detta an-
ses vara upplöst.

12. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlems-
möten. Vid det andra tillfället krävs för beslutet att tre fjärdedelar av de närvaran-
de röstberättigade medlemmarna röstar för förslaget.
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