Proposition Vårmöte 2019-05-15

Enköpings Segelsällskap avslutar medlemskapet i Saltsjön Mälarens Båtförbund 2019 och ansöker om
inträde i Mälarens Båtförbund.
Bakgrund
Saltsjön Mälarens Båtförbund består till största delen av båtklubbar i Stockholmsregionen och vi i
Enköpings Segelsällskap har inte någon vinning av att vara med. Vårt bidrag med medlemsavgift
kommer mer till sin rätt i Mälarens Båtförbund.
Vi är som tidigare fortsatt medlemmar i Svenska Båtunionen, SBU.
Det framgår dock i våra stadgar att anslutningen till SBU går genom SMBF, härvid måste en
stadgeändring genomföras om byte från SMBF till Mälarens Båtförbund ska kunna ske.
För att detta skall kunna genomföras behöver stadgarna § 3 justeras; dvs ordet Saltsjön tas bort.
Styrelsens förslag till stadgeändring:
Gammal text
§ 3.
Tillhörighet
Sällskapet är via Upplands/Gästriklands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anslutet till
Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet samt International Sailing
Federation (ISAF).
Sällskapet är också via Saltsjö Mälarens Båtförbund (SMBF) anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).
Ny text
§ 3.
Tillhörighet
Sällskapet är via Upplands/Gästriklands Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anslutet till
Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet samt International Sailing
Federation (ISAF).
Sällskapet är också via Mälarens Båtförbund (MBF)anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).
Styrelsens förslag:
Vårmötet antar styrelsens förslag att utträda ur SMBF och ansöka om medlemskap i MBF samt
därmed också anta förslaget till nya stadgar (ovan).
Samtidigt justeras tre (3) mindre felaktigheter i stadgarna

-

International Sailing Federation (ISAF) har bytt namn till World Sailing (WS) (påverkar §3 (se
ovan))
§9.3 i stadgarna anpassas till hur vi arbetar idag. Paragrafen justeras så att höstmöte bör
hållas senast under november istället för som det nu står oktober.
§14 andra stycket justeras enligt
Gammal text
Valberedningen skall, senast en månad före årsmötet, till styrelsen skriftligt överlämna sitt
förslag till styrelsesammansättning, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter i de fasta
kommittéerna, valberedning samt sammansättning av förtjänstmärkesnämnden för
kommande verksamhetsår. Valberedningens förslag skall snarast efter detta överlämnande
publiceras på Enköpings Segelsällskaps hemsida.
Ny text
Valberedningen skall, senast en månad före tidpunkt för val, till styrelsen skriftligt överlämna
sitt förslag till styrelsesammansättning, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter i de fasta
kommittéerna, valberedning samt sammansättning av förtjänstmärkesnämnden för
kommande verksamhetsår. Valberedningens förslag skall snarast efter detta överlämnande
publiceras på Enköpings Segelsällskaps hemsida.

