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Stadgar
för den ideella föreningen

Bråvikens Segelsällskap
Sällskapet, som stiftades 26 oktober 1902, har hemort Norrköping
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Sällskapets syfte och ändamål 

 Verka för att skapa trivsel och gemenskap för medlemmarna

 Medverka till att främja båtsporten med hänsyn till människa, miljö och samhälle

 Verka för vidgad kunskap om fritidsbåtars handhavande, vård, utrustning, sjösäkerhet 
och navigering

 Underlätta medlems möjlighet att sjösätta, erhålla bryggplats/bojplats, torrsätta, 
vinterförvara och att underhålla och bygga egna båtar

 Svara för anläggning och drift av BSS (Bråvikens Segelsällskap) egna och förhyrda 
hamnar

 Verka för gott sjömanskap

 Bedriva en bred ungdomsverksamhet

 Bevaka båtsportens intressen

 Verka i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF (Riksidrottsförbundet)

Organisation
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§ 2.  Tillhörighet

Sällskapet är medlem i Svenska Seglarförbundet och därigenom anslutet till 
Riksidrottsförbundet (RF). Sällskapet är också medlem i Östergötlands Båtförbund, 
som är en underavdelning av Svenska Båtunionen (SBU).

§ 3.  Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är ordinarie medlemsmöte, extra medlemsmöte samt 
Sällskapets styrelse.

§ 4.  Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av särskild 
utsedd(a) person(er).

§ 5.  Arbetsår, verksamhetsår och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår samt styrelsens arbetsår sammanfaller 
och omfattar alla tiden 1 januari  -  31 december.

§ 6.  Stadgetolkning / Skiljeklausul

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande allmänna ordinarie möte 
eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av 
dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då 
annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller Svenska Seglarförbundets stadgar, 
avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna 
för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna 
för den skiljeman som utsetts. Ordförandens kostnader, inklusive kostnader för 
eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 7.  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie medlemsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 8.  Upplösning av sällskapet

Upplösning av Sällskapet kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande 
allmänna ordinarie medlemsmöten. Besluten skall fattas med minst 3/4 majoritet.
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Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av  
Sällskapet. Upplöses Sällskapet skall dess tillgångar tillfalla “Svenska sällskapet för 
räddning av skeppsbrutna”.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och ordinarie medlemsmötesprotokoll i 
ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall snarast 
tillställas Svenska Seglarförbundet och Norrköpings Föreningsarkiv.

Föreningar som vi tillhör skall också informeras, t ex SBU.

Avregistreringsanmälan skall göras till myndigheter där Sällskapet är registrerat.

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR

§ 9.  Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till.

Medlem registreras som:
 Juniormedlem, (medlem som ej fyllt 26 år)
 Seniormedlem, enskild eller familj (make/maka, sambo och hemmaboende barn

som ej fyllt 26  år).
 Stödjande medlem (medlem som inte aktivt utnyttjar sällskapets tillgångar och 

tjänster). 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande 
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iakttaga för att överklaga 
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den 
som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i  RF:s 
stadgar.

Genom beslut på ordinarie möte får person på förslag av styrelsen kallas till 
hedersmedlem.

§ 10.  Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall anmäla detta till BSS och anses därmed ha 
omedelbart lämnat Sällskapet. Har medlem ej betalat föreskrivna avgifter till Sällskapet,
avgör styrelsen om avgifterna skall inkrävas eller inte. 

Medlem som inte betalar fastställd medlemsavgift anses ha begärt utträde ur Sällskapet
och avförs från medlemsförteckningen.
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§ 11.  Medlems rättigheter

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter.

Junior- och seniormedlemmar har rätt att deltaga i Sällskapets idrottsliga verksamhet 
under de former som är vedertagna inom segelsporten och på samma villkor.

Junior- och seniormedlemmar har rätt att, enligt de anvisningar som meddelas av 
styrelsen eller ansvarig sektion, utnyttja Sällskapets anläggningar.

§ 12.  Medlems skyldigheter

Medlem skall följa Sällskapets stadgar som i vederbörlig ordning har fattats inom 
Sällskapet.

Medlem är skyldig hålla Sällskapet underrättat om aktuell postadress, e-postadress och
telefonnummer.

Medlem har arbetsplikt i den omfattning styrelsen/sektionsstyrelsen beslutar.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att Sällskapet får behandla personuppgifter
i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande 
föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av 
personuppgifter som beslutats av Sällskapet.

§ 13.  Medlemsavgifter

Medlem skall betala den medlemsavgift och de övriga avgifter som fastställts vid 
medlemsmöte eller beslutats av Sällskapets styrelse. Nya medlemmar som registreras 
före 1 oktober skall betala full medlemsavgift inom året fastställd tid. Sker registrering 1 
oktober eller senare debiteras ingen avgift för innevarande år. 

 
Under en övergångsperiod är medlemsavgiften frivillig för de som 1997-01-01 fyllt 60 
år. 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

Under längre tids sjukdom eller om andra särskilda skäl föreligger, kan medlem efter 
framställan därom befrias från avgift. Styrelsen prövar i varje enskilt fall.

§ 14.  Uteslutning av medlem

Medlem kan endast uteslutas ur Sällskapet om medlemmen trots upprepade krav har 
försummat att betala stadgade avgifter till Sällskapet, motarbetat Sällskapets 
verksamhet eller ändamål, eller på annat sätt uppenbarligen skadat Sällskapets 
intressen.
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Fråga om uteslutning av annan anledning än bristande betalning får inte avgöras förrän
medlem, inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar), fått tillfälle att yttra sig 
över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om anges 
vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 
Beslut om uteslutning kan överklagas till nästa ordinarie allmänna möte som avgör 
frågan med enkel majoritet. Beslutet kan överklagas till RF enligt RF:s stadgar.

Sedan beslut uteslutning skall fattas av styrelsen. I beslut om uteslutning skall skälen 
härför redovisas samt om uteslutning fått bindande verkan får Sällskapet inte kräva 
medlemmen på medlemsavgifter. Förfallna avgifter av annat slag kan inkrävas. 

MÖTEN

§ 15.  Ordinarie medlemsmöten, tidpunkt, kallelse

Ordinarie allmänna medlemsmöten, som är föreningens högsta beslutande organ, 
arrangeras årligen i november och mars. Mötet i november kallas Höstmöte och är ett 
möte då kommande års planer för verksamheten skall presenteras och godkännas. 
Mötet i mars kallas Vårmöte och är ett möte då föregående års verksamhet skall 
redovisas och godkännas.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för 
ordinarie möte översänds till medlemmarna senast 3 veckor före mötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen
med annan förening eller annan fråga av betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar skall det anges i kallelsen.

Handlingar som ligger till grund för beslut vid ordinarie medlemsmöte skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.

Höstmöte, dagordning

Höstmötet, är huvudsakligen ett möte för att ge medlemmarna tillfälle att granska och 
godkänna styrelsens, sektionernas och valberedningens förslag och planering av 
kommande verksamhetsår.

Vid Höstmötet skall följande punkter vara upptagna på dagordning:

 Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt
 Fastställande av dagordning
 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet, 

samt val av rösträknare.
 Val av styrelse och andra funktionärer för kommande verksamhetsår.
 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 Fastställande av avgifter och budget för kommande verksamhetsår
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 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till 
styrelsen från sektionsstyrelse.

 Behandling av förslag som väckts av medlem och inlämnats till 
styrelsen senast 60 dagar före mötet.

 Övriga frågor.
 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för 
mötet. 

Vårmöte, dagordning

Vårmötet, är huvudsakligen ett möte för att ge medlemmarna tillfälle att granska och 
godkänna styrelsens och sektionernas verksamhet det gångna verksamhetsåret.

Vid Vårmötet skall följande punkter vara upptagna på dagordning:

 Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt
 Fastställande av dagordning
 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet, 

samt val av rösträknare.
 Presentation av Sällskapets och sektionernas verksamhetsberättelser

för det gångna verksamhetsåret
 Presentation av Sällskapets resultat och balansräkning för det 

gångna verksamhetsåret samt förslag till bokslutsdispositioner.
 Presentation av revisorernas granskning av styrelsens och 

sektionsstyrelsernas förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till 

styrelsen från sektionsstyrelse.
 Behandling av förslag som väckts av medlem och inlämnats till 

styrelsen senast 60 dagar före mötet.
 Övriga frågor.

 
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för 
mötet. 

§ 16.  Extra medlemsmöte, kallelse

Styrelsen eller sektionsstyrelse får vid behov kalla Sällskapets medlemmar till extra 
möte. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med an-
givande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 
en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 
dagar kalla till extra möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dag-
ordning för extra möte översänds till medlemmarna senast 3 veckor före mötet.

 
Vid extra möte får endast på dagordningen upptagna ärenden avgöras.
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§ 17. Rösträtt

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till sällskapet och under 
året fyller lägst 18 år, samt hedersmedlem, har rösträtt på allmänt medlemsmöte. 
Rösträtt är personlig och kan inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, 
har yttranderätt och förslagsrätt. 

§ 18.  Beslutsmässighet

Allmänt ordinarie och extra möte är, förutsatt att det utlysts enligt stadgarna, 
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.

§ 19.  Beslut, omröstning

Beslut fattas med acklamation, eller om så begärs, efter omröstning, och utom i de fall 
annat anges i stadgarna, med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen 
absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till 
antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av 
antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad 
medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val, har mötesordförande utslagsröst. 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag.
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SÄLLSKAPETS ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

§ 20.  Styrelse

Sällskapet leds av en styrelse. Verksamheten bedrivs i fem sektioner med egna 
sektionsstyrelser vid behov samt i ett antal kommittéer.

Det åligger styrelsen att:

 Planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet, tillse att verksamheten 
bedrivs och utvecklas inom ramen för Sällskapets målsättning och 
stadgar, samt hålla erforderlig kontakt med de samhällsorgan som kan ha 
inflytande på båtsporten.

 Fortlöpande informera medlemmarna om Sällskapets angelägenheter i 
den utsträckning detta inte kan skada Sällskapets intressen.

 Tillse att avtal och interna regler följes och att samhällets lagar och regler 
efterlevs.

 Planera och organisera allmänna medlemsmöten samt verkställa av 
allmänna medlemsmöten fattade beslut.

 Ansvara för och förvalta Sällskapets medel.

 Att vara arbetsgivare med de åligganden som det innebär (om anställda 
finns inom sällskapet).

 Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt §25.

Styrelsen består av åtta ledamöter, ordförande, sekreterare, skattmästare och de fem 
sektionsordförandena. De senare ersätts vid förfall av respektive ställföreträdare. 
I styrelsen utgör ordförande, sekreterare och skattmästare ett verkställande utskott 
(VU). VU utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen sammanträder två gånger på våren och två gånger på hösten. Därutöver 
sammanträder styrelsen på kallelse från ordföranden eller när någon sektion så 
påfordrar.

För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst fem ordinarie 
styrelseledamöter, varav minst en ur VU, är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 21.  Sektioner 

De fem sektionerna är: Jollesektionen, Kappseglingssektionen, Fastighet, Snedskär 
uthamn och Varvsektionen.

Varje sektion bedriver en verksamhet vars kortsiktiga och långsiktiga målsättning 
beskrivs i Sällskapets verksamhetsplan och budgetplan. Verksamhetsplan och budget 
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fastställs på ordinarie Höstmöte. Varje sektion har egen resultatbudget och 
ekonomiskt ansvar inom sitt verksamhetsområde.

§ 22.  Kommittéer

Inom Sällskapet finns ett antal kommittéer, för närvarande: Förtjänstteckenkommitté 
och klubbaftonkommitté. Kommitté tillsätts eller upphör efter beslut av allmänt möte. 
Frågan skall ha varit upptagen på dagordningen. 

§ 23.  Val av styrelse och funktionärer

Ledamöter till Sällskapet styrelse, ordförande för sektionsstyrelser, kommittéer och 
valberedning, revisorer utses av ordinarie Höstmöte efter beredning av sittande 
valberedning. Föreslagen kandidat skall vara medlem i Sällskapet och kandidat till 
styrelsen skall vara myndig. Arbetstagare inom Sällskapet får dock inte väljas till 
ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i Sällskapen. Valda nya 
funktionärer biträder avgående funktionärer till ingången av nytt verksamhetsår då de 
nyvalda funktionärerna formellt övertar ansvaret. 

Strävan är att antalet ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen och att olika 
åldersgrupper skall finnas representerade. 

Styrelseledamöter väljs för två år enligt följande
 

För verksamhet udda år väljes För verksamhet jämna år väljes
Ordförande Sekreterare

Skattmästare
Sektionsordförande
Snedskärssektionen Varvsektionen
Fastighetssektionen Jollesektionen
Kappseglingssektionen

Övriga ledamöter till sektionsstyrelser väljs för ett år

 Ledamöter till kommittéer väljs för ett år.

Revisorer och en revisorsuppleant väljs för ett år. Antalet revisorer bestäms vid 
Höstmötet.

Sällskapets valberedning, varav en ordförande, väljs för ett år.

Representanter för Sällskapet i förbund, andra styrelser eller sammanslutningar och 
dylikt utses av styrelsen eller av sektionsstyrelse.

§ 24.  Valberedning

Sällskapets valberedning består av ordförande samt ytterligare minst två ledamöter. 
Antalet ledamöter bestäms av Höstmötet.
Valberedningen sammanträder för att bereda förslag till funktionärer att väljas vid 
Höstmöte.
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§ 25.  Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, protokoll from 
allmänna medlemsmöten, protokoll från styrelsemöten, medlemsmatrikel och övriga 
handlingar som revisorerna önskar taga del av, närhelst de så begär, samt när det 
gäller revision av förvaltningen, för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före 
ordinarie Vårmöte då revisionsrapport skall avläggas.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast 14 dagar före Vårmöte då revisionsrapport skall avläggas.  

ÖVRIGT

§ 26.  Båt registrerad i BSS

Ansökan om registrering respektive avregistrering av båt inges till BSS. 

Båt registrerad i BSS skall vara sjövärdig och väl underhållen, och den skall vara 
utrustad med erforderlig säkerhetsutrustning samt vara ansvarighetsförsäkrad. 
Nationsflagga samt BSS föreningsflagga förs av medlem på BSS registrerad båt.

§ 27.  Flagga

BSS föreningsflagga utgörs av en rektangelformad flagga med vitt kors på blå botten 
och med initialerna BSS i korsets mitt. Föreningsflagga hissas i topp eller förs i 
salningen. Som komplement eller alternativ till föreningsflaggan kan stävmärke föras.

§ 28.  Märken

BSS mössmärke består av en kokard med blå botten och initialerna BSS inom två 
korslagda standertar. Dessutom finns klubbnål samt blazer- och tröjmärken.

§ 29.  Förtjänsttecken

Till förtjänta personer kan utdelas förtjänsttecken i guld och silver samt 
föreningsflagga på stativ.

Hedersstandert (föreningsflagga på stativ) kan utdelas till förtjänta personer efter 
förslag från styrelsen.

Förtjänsttecken i silver tilldelas automatiskt medlem som tillhört Sällskapet under 25 års
obruten följd.

Förtjänsttecken i guld kan utdelas till medlem (ingen rangordning )
 som under minst 10-talet år gjort stora insatser för Sällskapet genom 

styrelse- eller funktionärsarbete eller annan verksamhet inom Sällskapet
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 för prestation inom segling, som t ex svenskt mästerskap eller dylikt.
 genom förtjänst eller insats för Sällskapet av annat slag

Guldtecknet kan utdelas till icke medlem som gjort insatser för, eller särskilt gynnat 
Sällskapet.

Förtjänstteckenkommittén föreslår innehavare till guldtecknet, vilket utdelas vid 
Sällskapets ordinarie medlemsmöte. Förslag till förtjänsttecken kan lämnas av 
medlemmar i Sällskapet.

Förtjänstteckenkommittén består av 3 ordinarie medlemmar plus från Sällskapets 
styrelse sittande sekreterare. Till medlem, som sitter så länge som han själv önskar, 
kan endast väljas medlem i Sällskapet som själv erhållit förtjänsttecknet i guld.

§ 30 Särskilda ordningsregler (Reglementen) 

I särskilt Reglemente utfärdas ordningsregler för förvaring av t.ex. jollar, riggdetaljer, 
segeldetaljer och annat båttillbehör som förvaras på eller i anslutning till BSS 
anläggningar. Ordningsreglerna beslutas av BSS huvudstyrelse. 
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