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§ 1. Ändamål

Skokloster Sjösällskap, som bildades den 1 augusti 1976, har som ändamål 
att främja intresset för kunskap om sjön och båtsporten, att verka för sjövett,
naturvett och gott sjömanskap, att anskaffa och sköta lämpliga hamnar och 
uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar samt att i övrigt tillvarata 
medlemmarnas gemensamma intressen.
 

§ 2. Medlemskap 

Mom.  1. Medlemskap kan vinnas företrädesvis av person bosatt i eller innehavare av 
fastighet i Skokloster och avgörs av styrelsen efter skriftlig ansökan på av 
styrelsen fastställt formulär.  Den som ansöker om medlemskap i sällskapet 
skall ta del av och skriftligen godkänna sällskapets stadgar.

Mom. 2. Sällskapet består av ordinarie medlemmar (aktiva, familje-, ungdoms- och 
hedersmedlemmar) samt tillfälliga medlemmar (tillfälliga sommar- eller 
vinterliggare.)
Aktiv medlem är den som styrelsen inväljer som aktiv medlem.  
Aktiv medlem förutsättes i allmänhet vara båtägare och vara tilldelad 
båtplats i sällskapets hamn.
Familjemedlem är den som inom familjen har en aktiv medlem som istället 
för medlemsavgift har betalat familjemedlemsavgift.
Ungdomsmedlem är den som vid tidpunkt för årsmötet ej fyllt 18 år.
Hedersmedlem är den som sällskapet därtill kallar.
Tillfällig medlem är den som tillfälligt bereds hamn- eller vinterupp-
läggningsplats. Sådan plats kan endast erhållas sedan ordinarie medlemmars
utrymmesbehov tillgodosett.
 

§ 3. Medlems rättigheter 

Mom  1. Aktiva medlemmar och hedersmedlemmar äger full rösträtt. 
Ungdomsmedlemmar äger endast yttrande- och förslagsrätt. 

Mom  2. Ordinarie medlem äger i princip företrädesrätt, efter styrelsens prövning, att 
begagna sällskapets hamn- och uppläggningsplatser. Tillfällig medlem äger i
mån av tillgång rätt att tillfälligt begagna sällskapets hamn- och 
uppläggningsplatser.

Mom  3. Medlem äger rätt att, på sätt som särskilt stadgat, eller därom till 
vedebörande funktionär gjord anmälan, få utnyttja sällskapets slip och 
material.

Mom  4. Ordinarie medlem erhåller genom styrelsens försorg sällskapets 
publikationer, kallelser mm efter den dag då inval skett.
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§ 4. Medlems skyldigheter 

Mom  1. Den som vunnit inträde i sällskapet som aktiv-, familje- eller ung-
domsmedlem är skyldig att betala av stämman beslutade avgifter.

Mom  2. Medlem skall inom tid som styrelsen bestämmer, erlägga de avgifter som 
föresklrivits av årsmötet.

Mom  3. Medlem är skyldig att inom tid som styrelsen bestämmer, erlägga avgifter 
enligt extra uttaxering, då sådan beslutats av stadgeenligt möte.

Mom  4. Medlem är skyldig att noga följa av sällskapet fastställda stadgar och 
förordningar.
 

§ 5. Uteslutning, varning, pliktavgift 

Mom  1. Medlem kan av styrelsen åläggas pliktavgift, tilldelas varning eller uteslutas 
ur sällskapet.

Mom  2. Talan mot styrelsens beslut i mom 1 kan väckas hos revisorerna inom 
30 dagar efter delgivandet av beslutet. (§ 10, moment 3) 
  

§ 6. Röstning 

Mom  1. Röstning skall ske öppet. Röstning med fullmakt är tillåten. Beslut fat-
tas med enkel majoritet med undantag för beslut om ändring av stadgar 
(§ 14) och sällskapets upplösning  (§ 15 moment 1).
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, dock ej vid beviljande 
av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer, i vilka fall lotten avgör. 
Frånvarande medlem har att godta närvarandes beslut. 
 

§ 7. Avgifter 

Mom  1. Medlem som utnyttjar sällskapets hamn- eller uppläggningsplatser samt slip 
eller material, erlägger speciella avgifter.

Mom  2. Ovan i mom 1 nämnda avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan 
vid behov företas, då beslut härom fattas på stadgeenligt utlyst möte.

Mom  3. Medlem som underlåter att fullgöra åvilade skyldigheter eller förorsa-
kar sällskapet kostnader är skyldig att ersätta sällskapet med belopp som 
styrelsen beslutar. 

Mom  4. Erlagda avgifter återbetalas icke vid utträde eller uteslutning ur sällsskapet. 
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§ 8. Styrelsen 

Mom  1. Styrelsen skall bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter jämte tre (3) supp-
leanter.  Ledamöterna är ordförande, kassör och sekreterare. Eventuellt 
också klubbmästare samt upp till tre (3) sektionsledare. Dessa väljes var för 
sig av årsmötet för en tid på två år och på sådant sätt att första året väljs 
kassör och sekreterare jämte en sektionsledare,  andra året 
väljs ordförande, klubbmästare samt två sektionsledare. Suppleanterna 
väljes för en tid av ett år.
Styrelseledamot och suppleant skall vara akriv medlem.  Val av styrelse 
skall förberedas av en valberedning som kall väljas av årsmötet och bestå av
tre aktiva medlemmar. Följande årsmöte väljer därefter styrelsen.  Avgående
styrelseledamot och suppleant kan återväljas om styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet ej beviljas skall nyval ske för hela styrelsen.
Övriga funktionärer utses av styrelsen.

Mom  2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall 
sammanträda när minst två styrelseledamöter gör framställan därom. 
Suppleanter skall alltid kallas till styrelsesammanträdet, men äger rösträtt 
endast vid förfall av ordinarie ledamot.

Mom  3. Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning.  Styrelsen är be-
slutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande och i frågan 
eniga.  Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdets ordförande 
biträder. 
Vid styrelsesammanträde skall i protokollet antecknas vilka ledamöter som 
varit närvarande. 

Mom  4. Styrelseledamot eller suppleant får icke under valperiod avgå från sin 
befattning utan föregående skriftlig anmälan till styrelsen.  Avgår styrelse-
ledamot eller suppleant under valperiod skall styrelsen utse ersättare för den 
återstående mandattiden.
 

§ 9. Styrelsens uppgifter 

Mom  1. Det åligger styrelsen, att leda sällskapets verksamhet och svara för kon-
takterna utåt, att besluta i alla frågor som icke kan hänskjutas till ordinarie 
möte, att till sällskapets årsmöte upprätta verksamhetsberättelse över 
sällskapets verksamhet under det gångna året och tillahdahålla 
den av revisorerna uppsatta revisionsberättelsen för samma tid samt upprätta
en inventarieförteckning. 

Mom  2. Det åligger ordföranden, att opartiskt leda sällskapets och styrelsens möten, 
att representera sällskapet och teckna sällskapets firma.  Dock kan ord-
föranden för särskilda fall delegera dessa uppgifter till annan styrelse-
ledamot eller suppleant.
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Mom  3. Det åligger sekreteraren, att svara för sällskapets kansliuppgifter.

Mom  4. Det åligger kassören, att svara för sällskapets ekonomi, att uppgöra 
slutgiltigt bokslut och inventarieförteckning som skall vara revisionerna 
tillhanda senast den 30 november.

Mom  5. Det åligger ledaren för hamnsektionen (hamnkapten), att ansvara för 
anläggning och drift av sällskapets hamnar.

Mom  6. Det åligger ledaren för varvsektionen (varvskapten), att ansvara för driften 
av sällskapets varv och uppläggningsplatser.

Mom  7. Det åligger ledarna för övriga sektioner, att tillvarata och utveckla re-
spektive sektions intressen och aktiviteter.
 

§ 10. Revision 

Mom  1. Vid årsmötet väljes, på förslag av valberedningen, två revisorer och en 
revisorsuppleant för en tid av ett år. Revisor och suppleant kan omväljas.

Mom  2. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och sällskapets 
räkenskaper samt därom avge en till årsmötet ställd revisionsberättelse, 
vilken skall innehålla förslag om huruvida ansvarsfrihet kan beviljas 
styrelsen för det gångna verksamhetsåret.  
Verksamhetsåret skall omfatta 1/1 – 31/12

Mom  3. Väcks talan mot styrelsebeslut om uteslutning, varning eller pliktavgift skall
revisorerna pröva fallet och med eget utlåtande underställa ärendet styrelsen 
för förnyad prövning. Sådant ärende skall, om styrelsen och revisorerna är 
oense om det slutgiltiga beslutet, anmälas till årsmötet i revisionsberättelsen.
 

§ 11. Valberedning 

Vid årsmötet skall tillsättas en valberedning bestående av tre aktiva 
medlemmar.  Det åligger valberedningen att förbereda val enligt dessa 
stadgar samt de övriga val, som enligt styrelsens beslut skall äga rum vid 
årsmötet.
 

§ 12. Sammanträden 

Mom  1. Sällskapet skall avhålla minst tre möten per år enligt följande: årsmöte 
senast 31 januari, övriga möten vår och höst.  Dag och plats beslutas av 
styrelsen.  Extra möte hålles då styreslen så finner lämpligt eller då minst 10
procent av sällskapets medlemmar skriftligen anhåller. 
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Mom  2. Skriftlig kallelse till möte skall avsändas till ordinarie medlemmar minst 
tolv dagar före mötets hållande.

Mom  3. Motioner och förslat till årsmötet skall, för att kunna bli föremål för beslut, 
framläggas och vara styrelsen tillhanda minst trettio dagar före årsmötet.

Mom 4. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
2.    Val av ordförande för mötet
3.    Val av sekreterare för mötet
4.    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5.    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6.    Föredragning av revisorernas berättelse
7.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.    Förslag till budget för kommande verksamhetsår
9.    Fastställande av budget
10.  Val av styrelse och revisorer
11.  Övriga val som styrelsen hänskjutit till årsmötet
12.  Val av valberedning
 

§ 13. Sällskapets emblem 

Mom  1. Sällskapets emblem är standert, mössmärke och medlemsnål.
 

Mom  2. Medlem som för sällskapets standert och/eller bär dess övriga emblem, är 
skyldiga att uppträda på sådant sätt att sällskapets anseende icke äventyras.  
Sällskapets emblem är personliga och får icke överlåtas till obehörig.
 

§ 14. Stadgar 

Mom  1. Ändring av eller tillägg till dessa grundstadgar, kan ske endast genom beslut
av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.
Ändring av eller tillägg till övriga stadgar, kan ske genom beslut av ett 
ordinarie möte. 

Mom  2. För ändring av stadgarna fordras beslut med minst två tredjedels majoritet.
 

§ 15. Sällskapets upplösning 

Mom  1. Beslut om sällskapets upplösning måste för att äga giltighet fattas med minst
tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande möten, varav det ena 
skall vara årsmöte.
 

Mom  2. Vid sällskapets upplösning skall eventuella tillgångar användas till båt-
sportens främjande. 
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