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Idrottsrörelsens verksamhetsidé  
 
Definition  
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 
tävlingsresultat.  
 
Mål och inriktning  
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
och kulturellt avseende. 
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan 
ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.  
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och 
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som 
internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.  
 
Vi arbetar tillsammans för en stor acceptans för olikheter hos alla människor och fokuserar 
på det positiva hos var och en.  
 
Vårt absoluta mål är att all verksamhet inom sällskapet ska vara fri från trakasserier och 
annan kränkande behandling.  Alla medlemmar ska vara trygga i våra verksamheter. Vi följer 
lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling.  
 
Diskrimineringsgrunder  
Alla medlemmar ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.  
Alla medlemmar har rätt att vistas i våra olika verksamheter utan att utsättas för någon form 
av kränkande behandling. 
 
Ändamål  
Sällskapet har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, befrämja 
kappseglings- och övrig fritidsbåtverksamhet och verka för sammanhållning mellan dess 
utövare och anhängare.  
Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de riktlinjer som från tid till annan läggs fast i 
måldokument samt arbetsordning och attestordning för styrelse, kommittéer och ledning.  
 
Miljö  
Sällskapet skall verka för ett miljömedvetet båtliv och hänsynstagande till flora och fauna. 
Sällskapet skall noggrant följa den tekniska utvecklingen på miljöområdet bl.a. genom att 
deltaga i kurser seminarier etc. som anordnas av organisationer för en renare havsmiljö.  



 
Hemort  
Sällskapet har sin hemort i Färjestaden, där dess allmänna sammanträden skall hållas.  
 
Anslutning till SSF  
Sällskapet skall vara anslutet till Svenska Seglarförbundet.  
 
§1 Medlemskap  
Medlem antages i Sällskapet av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av årsavgift, 
om sådan avgift fastställts av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det 
kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Sällskapets intressen. 
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.  
 
§2 Utträde  
Medlem som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses 
därmed ha omedelbart lämnat Sällskapet. 
Medlem som inte har betalat löpande årsavgift före den 1 juni får anses ha begärt sitt 
utträde ur Sällskapet.  
 
§3 Uteslutning  
Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att medlemmen har 
försummat att betala föreskrivna avgifter till Sällskapet, motarbetat Sällskapets verksamhet 
eller ändamål eller uppenbarligen skadat Sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas 
av Styrelsen.  
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss 
av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför 
redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall 
inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten 
eller på annat betryggande sätt. 
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § 
RF:s stadgar. 
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan far Sällskapet inte kräva den uteslutne 
medlemmen på föreskrivna avgifter.  
 
§4 Medlem  
Medlem 
- har rätt att delta i sammanträden och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna,  
- har rätt till fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter, skall följa Sällskapets 
stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Sällskapet, 
- har inte rätt till del av Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av Sällskapet.  
 
§5 Avgifter  

1. Medlem skall erlägga följande avgifter:  
a)Årsavgift samt i förekommande fall 
b)Uppläggningsavgift helår 
c)Sommarplats för båtvagnar 



d)Avgift för ej utförd årlig arbetsinsats 
 
2. Årsavgiftens storlek liksom i förekommande fall storleken av övriga avgifter föreslås av 
styrelsen och fastställs av årsmötet. 
3. Utskickas under mars månad.  

 
§6 Medlems deltagande i tävlingar  
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.  
 
§7 Standert  
Sällskapets standar är triangelformad. Den delas horisontellt i mitten med ett marinblått fält 
överst och ett rostrött fält nederst. Standaret kantas horisontellt av en signalgul kant. 
Bredden skall vara 5:7 av längden och kanten skall vara 1:20 av bredden. Det blå fältet skall 
innehålla sällskapets initialer FSS i gul färg.  
 
§8 Styrelsen  
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall - inom ramen för RFs, SSFs och 
stadgar 
- verka för Sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen 
skall bestå av 9 ordinarie medlemmar och 2 ersättare. 
 
Det åligger styrelsen 
- att bereda de ärenden som skall behandlas av Sällskapet vid årsmöte eller allmänt 
sammanträde, 
- att verkställa Sällskapets beslut, 
- att förvalta Sällskapets tillgångar, 
- att upprätta och fastställa budget för den ekonomiska förvaltningen samt övervaka 
efterlevnad av densamma, 
- att göra en ekonomisk översikt över påföljande räkenskapsår, 
- att avge berättelse över Sällskapets verksamhet samt upprätta resultaträkning och 
balansräkning för räkenskapsåret, vilka skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 oktober, 
- att i samråd med berörda sektioner fastställa spelregler för klubbhus och andra 
anläggningar.  
- att följa, stödja och samordna arbetet inom och mellan Sällskapets sektioner samt 
- att i övrigt tillse att arbetet inom Sällskapet bedrivs så att dess, i ingressen angivna 
ÄNDAMÅL, på bästa sätt främjas. Därvid ankommer det särskilt på styrelsen att årsvis 
utforma konkreta anvisningar och riktlinjer för verksamheten inom ramen för stadgarna 
liksom att upprätta och ompröva Sällskapets strategiska plan från tid till annan.  
 
§9 Mom. 1 Val av styrelseledamöter  
Styrelseledamöter väljes av årsmötet bland Sällskapets medlemmar. 
Valperioden för ordföranden är påföljande kalenderår, för övriga ledamöter av styrelsen två 
påföljande kalenderår. 
Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreteraren, kassör för nästkommande 
verksamhetsår.  
 



Mom. 2 Kompletteringsval 
Skulle styrelseledamot frånträda sitt uppdrag under första året av valperioden, väljs vid 
årsmötet ny ledamot för det andra året av valperioden.  
 
§ 10 Beslutanderätt  
Styrelsen äger besluta i alla angelägenheter, som icke genom dessa stadgar eller annorledes 
är förbehållna allmänt sammanträde. Styrelsen äger delegera sin beslutanderätt.  
 
§ 11 Firmateckning  
Sällskapet firma tecknas av Styrelsen eller på sätt Styrelsen beslutar.  
 
§ 12 Styrelsens sammanträden  
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så 
bestämmer.  
 
§ 13 Styrelsens beslutsförhet  
Till Styrelsens sammanträden skall samtliga styrelseledamöter kallas. Styrelsen är beslutför, 
då de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet 
styrelseledamöter. Såsom Styrelsens beslut gäller den mening, om vilka de flesta röstande 
förena sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.  
Vid Styrelsens sammanträden skall föras protokoll.  
 
§ 14 Ordföranden 
Ordföranden är Sällskapets officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens 
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Sällskapets stadgar som övriga för 
Sällskapet bindande regler och beslut efterlevs.  
 
§ 15 Verksamhets- och räkenskapsår  
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 oktober till 30 september. Bokslut för 
det gångna räkenskapsåret skall vara verkställt senast den 15 oktober. Styrelsens arbetsår 
omfattar tiden från 1oktober till och med 30 september. 
Medlemsår är kalenderår.  
 
§ 16 Revisor  
För granskning av Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen utses två revisorer, 
samt två ersättare.  
 
§ 17 Revision  
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, års- samt 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, 
när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste 
räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.  
 
 
 
 
 



 
§ 18 Sektioner  
För viktiga grenar av Sällskapets verksamhet skall finnas permanenta sektioner som på 
styrelsens uppdrag och under dess ledning handlägger ärenden inom för varje sektions 
angivet verksamhetsområde. 
 
Sektionerna har till uppgift: 
- att ta initiativ till, bereda och verkställa åtgärder inom sina verksamhetsområden. 
- att på ett ekonomiskt sunt och ansvarsfullt sätt inom fastställda budgetramar förvalta de 
penningmedel, anläggningar och andra tillgångar för vilka de har ansvar, 
- att bistå styrelsen och övriga sektioner och funktioner inom Sällskapet då så anses 
motiverat för uppnående av största nytta för Sällskapet och dess medlemmar och 
- att vid den tidpunkt Styrelsen fastställer till Styrelsen avge förslag till budget med 
anslagsäskande för påföljande räkenskapsår samt en översikt över ekonomin för det 
räkenskapsåret. 
 
Sektionerna arbetar självständigt inom ramen för styrelsens direktiv, sina 
verksamhetsområden och fastställda budgetramar. Dessutom skall sektionerna i frågor av 
principiell eller övergripande karaktär eller i ekonomiska frågor av större omfattning genom 
sin ordförande inhämta styrelsens godkännande.  
 
Sektionerna sammanträder på kallelse av sin ordförande. Denne är skyldig att sammankalla 
sektionen om någon av dess ledamöter begär detta. Sektionerna beslutar med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder. 
Inget beslut är dock giltigt med mindre det biträds av minst hälften av kommitténs 
ledamöter. Vid sektionssammanträde föres protokoll som tillställes sällskapets styrelse. 
 
Om möjligt ska sektionerna vara representerade i styrelsen och utgöras av: 
1 Ungdomssektion 
2 Kappseglingssektion 
3 Motorbåtssektion 
4 Uppläggningssektion 
5 Stugfogdesektion 
 
Årsmötet eller Styrelsen äger härutöver utse sektioner för särskilt ändamål. Dessa sektioner 
adjungeras styrelsen då styrelsen så bestämmer. 
 
§ 19 Valberedning  
Utöver ovannämnda sektioner skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka 
ej får tillhöra Styrelsen. Ledamöterna väljs av årsmötet för tiden till nästkommande årsmöte. 
Valberedningen skall därefter för årsmötet framlägga förslag till ledamöter i Styrelsen och 
sektioner, varvid valberedningen har att föreslå ordförande i respektive sektion. 
Valberedningen skall vidare framlägga förslag till revisorer, ersättare till dessa samt ombud 
till Smålands seglarförbund. Uppkommer under pågående mandatperiod fråga om 
fyllnadsval skall valberedningen för allmänt sammanträde framlägga förslag till ny ledamot. 
Valberedningens förslag skall anslås i FSS klubbhus anslagstavla senast två veckor före 
sammanträdet.  



 
§ 20 Ordinarie allmänna sammanträden  
Finner styrelsen behov av allmänt möte utöver årsmötet skall kallelse ske två veckor innan 
mötet varvid förslag till ärendelista anslås på hemsidan.  
 
§ 21 Årsmötet  
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:  
 
1. Fastställande av röstlängd 
2. Fråga om mötet har utlysts på ett rätt sätt 
3. Fastställande av dagordningen  
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt 
rösträknare  
6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser 
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 
dagar före mötet 
11. Fastställande av budget för styrelse och sektioner kommande verksamhetsår 
12. Övriga frågor 
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den ej finns på dagordningen för mötet.  
 
§ 22 Rösträtt  
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen dock endast en 
röst per familj. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. 
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.  
 
§ 23 Beslut, omröstning  
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) 
om sådan begärs. Med undantag för de i 23 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid 
omröstning alla frågor genom enkel majoritet.  Omröstning sker öppet, dock att val skall ske 
med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val 
gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden.  
 
§ 24 Stadgefrågor  
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa Sällskapet. I sådant fall krävs att minst 
2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. 
Förslag skall vara framlagt för Sällskapet på närmast föregående allmänt sammanträde, 
vilket skall avhållas minst en månad dessförinnan.  
 
 
 
 
 
 



 
§ 25 Upplösning  
I beslut om upplösning av Sällskapet skall anges att Sällskapets tillgångar skall användas till 
segelsportens främjande på Sveriges ostkust. Sällskapets böcker, protokoll, handlingar och 
inventarier, som i något avseende kan ha historiskt värde, skall dock överlämnas till närmast 
belägen båtklubb. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och årsmötets protokoll i 
ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart 
delges SSF.  
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