Segelklubben Måsungen
Saltsjö-Duvnäs
Stadgar (reviderade 2022-04-17)
Segelklubben Måsungen bildades år 1931 och har under alla år varit känd för sina välarrangerade
seglarläger med kunniga och entusiastiska ledare. År 1977 byggdes den vackert belägna
klubbstugan på Duvnäs Udde efter ett hyresavtal med Duvnäsbolaget, och år 1988 skänktes
marken till Nacka Kommun, vid vilket ett arrendeavtal skrevs mellan Segelklubben Måsungen
och kommunen. I dagsläget bedriver klubben seglarläger under sommaren för barn och
ungdomar, samt träningsverksamhet och medlemsseglingar för alla åldrar under höst och vår.

Allmänna bestämmelser
§ 1 Klubbens namn, ändamål med mera
Klubbens fullständiga namn är Segelklubben Måsungen. Klubbens organisationsnummer är
814000–2737. Klubben har sin hemort i Nacka Kommun.
Klubben har till uppgift att väcka och upprätthålla intresse för segelsporten bland ungdom och
vuxna i närområdet. Klubben verkar för sin uppgift främst genom att bedriva tränings- och
lägerverksamhet för sina medlemmar.

§ 2 Sammansättning och tillhörighet
Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. Klubbens
beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Klubbens verksamhetsår och
räkenskapsår omfattar tiden fr.om den 1 januari t.o.m. den 31 december.
Klubben ska vara medlem i Svenska Seglarförbundet (SSF) och är därigenom även ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SSF blir klubben även medlem i RFSISU Stockholm samt Stockholms Seglarförbund.
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
dessa idrottsorgan. På begäran av nämnda organisationers styrelser är klubben skyldig att ställa
klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

Klubbens medlemmar
§ 3 Medlemskap
Alla som vill stödja klubbens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om
medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens
ändamål eller på annat sätt skada klubbens intressen. Medlemsavgiften fastställes på ordinarie
årsmöte. Ständig medlem av klubben är den som erlagt av årsmötet fastställd engångsavgift.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskapet gäller tills det rådande verksamhetsårets slut.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom 14 dagar
yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande
ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet
skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan
får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svenska Seglarförbundet.

§ 4 Skyldigheter, rättigheter samt deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem förväntas följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubbens organ. Medlem
förväntas betala de avgifter som beslutats av klubben och godkänner genom sitt medlemskap att
klubben får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet
med vid var tid gällande stadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av
personuppgifter som beslutats av klubben. Medlem har inte rätt att ta del av klubbens behållning
eller egendom vid upplösning av klubben.
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet på samma villkor som övriga
medlemmar. Klubben har rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin klubb. Klubben bestämmer
förutsättningarna för medlemmens deltagande. Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen
inte ansluten till det specialidrottsförbund (SF) som administrerar ifrågavarande idrottsgren får
medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
§ 5 Utträde och uteslutning
Medlem som inte anmäler fortsatt intresse av att vara med i klubben före verksamhetsårets slut
anses vid årsskiftet ha utträtt ur föreningen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat
föreskrivna avgifter bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem under
verksamhetsåret inte betalat medlemsavgift får klubben besluta om medlemskapets upphörande.
Medlemskapet upphör när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

Medlem får uteslutas om denne inte följer de skyldigheter som nämns i § 4 första stycket.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom 14
dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.
I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för
överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till
medlemmen.
Beslut om att uteslutning får överklagas till Svenska Seglarförbundet. Beslut om uteslutning
gäller först då ärendet blivit slutgiltigt avgjort.

Styrelsen
§ 6 Sammansättning och åligganden
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande samt minst 5 och
högst 9 övriga ledamöter. Klubben ska sträva efter att några av ledamöterna ska vara aktiva inom
klubbens sportsliga verksamhet. Styrelsen äger rätten att fördela och omfördela arbetsuppgifter
mellan ledamöter och andra medlemmar när den så anser nödvändigt. Styrelsen får även utse
adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt.
Styrelsen är klubbens högst beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Det åligger styrelsen
att: säkerställa att klubben följer gällande författningar; verkställa av årsmötet fattade beslut;
ansvara för och förvalta klubbens medel; planera, leda och fördela arbetet inom klubben; samt
förbereda årsmöte. Ordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina
uppgifter enligt ovan.

§ 7 Kallelse, omröstning med mera
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till
sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse
får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras och minst hälften av ledamöterna vara
närvarande, och samtliga ledamöter kallade, för att fattade beslut ska äga giltighet. Protokoll ska
undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Vid lika röstetal inom
styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Ordföranden får besluta om att ärende ska avgöras per
capsulam eller med hjälp av diverse teknisk utrustning.
Styrelsen får överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden till enskild medlem, anställd eller annan
utsedd person. Denne ska fortlöpande underrätta styrelsen om ärendet i fråga.

§ 8 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen äger rätten att delegera
firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda
personer. Den som genom delegering fått fullmakt att företräda klubben ska återrapportera till
styrelsen.

Årsmöte
§ 9 Tidpunkt och kallelse
Klubben kallas av styrelsen till ordinarie årsmöte en gång årligen under maj månad. Årsmötet
består av närvarande röstberättigade medlemmar. Kallelse till årsmöte ska ske minst 21 dagar
innan årsmötet och ska innehålla förslag på föredragningslista. Kallelse tillhandahålls
medlemmarna på så sätt styrelsen bestämt, men ska publiceras på klubbens hemsida och kan
anslås på andra lämpliga platser. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan
fråga av väsentlig betydelse ska detta anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och
inkomna motioner ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 10 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Fastställande av föredragningslista.
Föredragning av styrelse och revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner enligt bestämmelserna i
stycket nedan.
8. Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år.
9. Val av styrelseledamöter för en tid av ett år.
10. Val av minst två och högst fyra ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år.
11. Val av minst en och högst två revisorer för en tid av ett år.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
(motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet
avge skriftligt yttrande över motionerna.

§ 11 Votering, rösträtt och valbarhet
Alla beslut, utom vad beträffar klubbens stadgar och dess upplösning, avgörs genom öppen
votering med enkel majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst. Om mötesordföranden inte är röstberättigad avgör lotten.
För beslut i frågor gällande klubben stadgar och upplösning krävs 2/3 majoritet vid två på
varandra följande årsmöten eller extra årsmöten med minst 14 dagars mellanrum.
Rösträtt tillkommer alla medlemmar över 16 års ålder. Valbar till styrelsen och valberedningen
är röstberättigad medlem av klubben.
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande.

§ 12 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte inom 14 dagar från när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade
medlemmar skriftligen begär detta. Sådan framställning ska innehålla skälen för begäran.
Kallelse med förslag på föredragningslista ska senast sju dagar före mötet tillställas
medlemmarna på så sätt styrelsen bestämt.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt ovan.

Valberedning och revision
§ 13 Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två och högst fyra ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en ordförande, och sammanträder när denne så
bestämmer.
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande
följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet
tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
I samband med kallelse till årsmöte ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.

§ 14 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Övriga bestämmelser
§ 15 Tvist- och skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, klubb, förening, IdrottsAB, SDF, DF,
SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom ifall då annan särskild
ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens
skiljenämnd.
§ 16 Klubbens upplösning
I händelse av klubbens upplösning ska klubbens tillgångar överlämnas till något ändamål för
Saltsjö-Duvnäs ungdom. I beslutet ska anges dels vilket detta ändamål är, dels var den upplösta
klubbens handlingar med mera ska arkiveras. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och
årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska
omedelbart skickas till Svenska Seglarförbundet.

Saltsjö-Duvnäs den 8 juni 2022
SEGELKLUBBEN MÅSUNGEN

