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Stadgar för ESS
Sällskapets namn är Enköpings Segelsällskap. Namnet förkortas vid behov till ESS.
Sällskapet bildades den 4 maj 1916. Sällskapet består av en senior- och en ungdomssektion.
För ungdomssektionen gäller särskilda stadgar.

§ 1.
Syfte
Enköpings Segelsällskap är en öppen allmännyttig ideell förening och har till ändamål att:
 Inom Enköpings kommun vara ett samlande organ för av segel - och motorbåtsport
intresserade personer.
 Att ta till vara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser.
 Upplåta Sällskapets fritidsområde, Klubbholmen; till gemensam och enskild nytta och
nöje.
 Genom anordnande av kurser och tävlingar vidmakthålla och stimulera medlemmarnas
intresse för sjösporten.
 Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, för ett sjömannamässigt
uppträdande och gott sjömanskap.
 Verka för att alla medlemmar skaffar sig nautisk kompetens av någon sort.
 Låta verksamheten präglas av en demokratisk grundsyn
 Stimulera ungdomars båtliv genom sin ungdomssektion.

§ 2.
Säte


Sällskapet skall ha säte och stämma i Enköpings kommun.

§ 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).

§ 4.
Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen, på formulär som finns på Sällskapets
webbsida, eller skriftligt på blankett. Styrelsen antar eller avslår sedan ansökan. Sällskapet
registrerar medlemmars personnummer i Sällskapets medlemsregister. Medlemskap kan
erhållas av var och en som ansluter sig till Sällskapets ändamål.
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§ 4 : 1.
Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1. Aktiva.
2. Ungdomsmedlemmar
3. Familjemedlemskap
4. Ständiga medlemmar
5. Hedersmedlemmar
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 4.

§ 4 : 2.
Hedersmedlem
Sällskapet kan till hedersmedlem kalla person som på ett förtjänstfullt sätt värnat om
Sällskapets bästa och verksamt främjat dess intresse eller på ett mera framträdande sätt gynnat
sjösporten.
 Förslag till kallande av hedersmedlem skall, för att kunna tas upp till behandling, vara
anmält till styrelsen senast en månad innan ordinarie medlemsmöte skall hållas
 Styrelsen skall till- eller avstyrka förslaget samt föredra ärendet för nästkommande
medlemsmöte, som har att besluta i frågan.
 Vid mötet skall 2/3 av de närvarande röstberättigade biträda förslaget för att det skall
vara antaget av Sällskapet.

§ 4 : 3.
Ständig medlem
Medlem som uppnått 65 års ålder och tillhört Sällskapet i 25 år som seniormedlem, kan efter
skriftlig ansökan, beviljas ständigt medlemskap.
Ständig medlem är befriad från personlig medlemsavgift och åtnjuter i övrigt en medlems alla
rättigheter och skyldigheter.

§ 4 : 4.
Rättigheter
 Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning, samt delta i klubbens
verksamheter,
 Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerade hamnar och
uppläggningsområden.
 Aktiv medlem: Betalar medlemsavgift samt tillkommande avgifter för bryggplatser,
varvsplatser och skjulplatser. Har rätt till en sjösättning och en upptagning per år och
kan inneha en båtplats, en skjulplats eller en varvsplats, en tomt på Klubbholmen.
Omfattas av den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång.
 Ständig medlem: Betalar ingen personlig medlemsavgift, övriga skyldig- och
rättigheter som Aktiva medlemmar.
 Hedersmedlem: Betalar ingen personlig medlemsavgift, omfattas inte av arbetsplikt
eller vaktgång. Övriga skyldig- och rättigheter som Aktiva medlemmar.
 Familjemedlem: Kan lösas efter att någon i familjen löst ett Aktivt medlemskap (alla
boende på samma adress). Alla familjemedlemmar kan då representera ESS, tävla för
ESS samt inneha styrelse- eller annat förtroendeuppdrag inom ESS.

4



Familjemedlemskap ger inte rätt till sjösättning och upptagning mm som ett aktivy
medlemskap ger, i gengäld omfattas inte Familjemedlemskap av arbetsplikt eller
vaktplikt. Familjemedlemskap ger heller ingen rösträtt vid Sällskapets
föreningsmöten.
Ungdomsmedlem: Tillhör ungdomssektionen, betalar avgifter enligt
ungdomssektionens beslut. Har inte rätt till sjösättning och upptagning och kan inte
inneha båtplats, skjulplats, varvsplats eller tomt på Klubbholmen. Omfattas inte av den
av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. Har inte rösträtt på ESS
seniorsektions medlemsmöten.

§ 4 : 5.
Skyldigheter
 Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens
stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
 Medlem skall verka för Sällskapets bästa.
 Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt och vakttjänstgöring.
 Medlem skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra
sin båt.
 Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens
tillhörigheter är ersättningsskyldig.
 Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

§ 4 : 6.
Utträde
Medlem som vill utträda ur Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och är
därmed omedelbart skild från sitt medlemskap. Eventuella förfallna avgifter skall dock
erläggas enligt styrelsens bestämmande. Arbetsplikt och vaktplikt för året då utträde sker,
fullgörs enligt de regler som föreningsmöte eller styrelse fastställer.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsen prövning
anses ha utträtt ur Sällskapet.

§ 4 : 7.
Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem på ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben
såsom medlem.
Medlemmen skall då ha ansetts:
 Motverka Sällskapets syfte
 Skadat Sällskapets intressen
 Inte fullgjort de skyldigheter som är stadgade eller föreskrivna ordningsregler
 Gjort sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller
utom Sällskapet så att dess anseende äventyrats
För sådant beslut krävs 2/3 majoritet
 Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
 Till föringsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är
föreslagen till uteslutning, kallas skriftligen.
 Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering för uteslutningen.
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Vid mötet skall medlemmen få tillfälle och yttra sig om sin situation och därefter är
det föreningsmötet som beslutar
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan
Sällskapet och medlemmen såvitt avser stadgeenliga förpliktelser.
Utesluten medlem kan inte på nytt vinna inträde förrän tidigare skulder reglerats.
Vid förnyat inträde skall ny inträdesavgift erläggas.

§ 4 : 8.
Övriga sanktioner




Medlem, som inte betalat gällande avgifter inom fastställd tid, tillställes en
påminnelseavi och påförs en förseningsavgift, vars storlek årligen fastställes av
höstmötet.
Om påminnelseavin jämte förseningsavgifter ej betalas inom fastställd tid, anses
medlemmen ha utträtt ur Sällskapet.
Medlem som inte fullgjort de skyldigheter som är stadgade eller följt föreskrivna
ordningsregler, kan åläggas annan sanktion än enligt § 4:7, i enlighet med
föreningsmötesbeslut eller enligt styrelsebeslut grundat på uppgifter och mandat från
föreningsmöte.

§ 5.
Beslutande instanser
Sällskapets beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte
eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild styrelseledamot, som styrelsen utser, företräder Sällskapet
och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna
föreningsmöten.

§ 6.
Verksamhetsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar perioden l januari - 31 december.

§ 7.
Avgifter
Ordinarie höstmöte, fastställer, på förslag av styrelsen, de avgifter som skall inbetalas till
Sällskapet, under kommande verksamhetsår.
Startavgifter vid Sällskapets tävlingar fastställs vid ordinarie medlemsmöte (höstmöte) på
förslag av tävlingskommittén. Startavgifter erläggs i enlighet med av tävlingskommittén
meddelade föreskrifter.
Övriga avgifter som medlemsavgifter, båtplatsavgifter och tomthyror för Klubbholmen samt
varvs- och skjulavgifter skall vara inbetalade enligt beslut på medlemsmöte.
Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.
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§ 8.
Deltagande i tävlingar och uppvisningar

Medlem äger inte rätt att på annat sätt än vad som föreskrivs av vederbörande specialförbunds
stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar
anslutna till Riksidrottsförbundet.

§ 9.
Föreningsmöten

§ 9 : 1.
Antal möten
Förutom årsmöte skall två ordinarie möten hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra
Föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.
Extra möten kan hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst tjugofem (25)
medlemmar skriftligen yrkar därpå.
Motioner och förslag skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast en månad innan aktuellt
möte.
Kallelse till möte skall skriftligen ske minst 14 dagar före mötet.
Verksamhetsplan och budget för nästkommande år fastställs på ordinarie höstmöte.

§ 9 : 2.
Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Vid årsmötet skall följande ärenden
behandlas och protokollföras.
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse.
3. Meddelande om inval och utträden.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av balans- och resultaträkning.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Propositioner och motioner.
12. Val av styrelse.
13. Beslut om firmatecknare.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av förtjänstmärkesnämnd.
16. Val av valberedning.
17. Styrelsearvoden.
18. Rapporter och ämnen för diskussion.
19. Mötets avslutning.
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§ 9: 3.
Övriga ordinarie föreningsmöten
Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas under maj och oktober månad.

§ 10.
Rösträtt och val
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt fastställda avgifter.
Vid eventuellt familjemedlemskap äger familjen tillsammans en (1) röst
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättiga som är närvarande.
 Frånvarande medlem skall rätta sig efter de närvarandes beslut.
 Vid omröstning äger varje röstberättigad medlem en röst.
 Vid omröstning gäller enkel majoritet, utom i de fall då särskilt är stadgat.
 Vid lika röstetal gäller, att vid öppen omröstning, äger ordföranden för mötet
utslagsröst, om han tillhör Sällskapet, annars avgörs det medelst lotten.
 Vid sluten omröstning gäller lottning.
Styrelsens ledamöter får ej deltaga i val av revisorer och revisorssuppleanter.

§ 11.
Styrelsen
Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör, ordföranden i ungdomssektionen samt sex (6) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid
av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:
Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare samt tre (3) ledamöter.
Andra året väljs fem ledamöter; vice ordförande, kassör samt tre (3) ledamöter.
Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma
tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad
och att minst sex ledamöter är närvarande.
Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.
För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen
skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
 Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
 Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
 Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 Representera klubben.
 Förvalta klubbens egendom och medel
 Besluta om antagning av ny medlem
 På föreningsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.
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§12.
Räkenskap och revision
 Sällskapets räkenskapsår omfattar tiden l januari - 31 december.
 Vid årsmötet väljs två revisorer och två suppleanter på ett år.
 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper samt
avge skriftlig revisionsberättelse.
 Denna skall innehålla förslag angående ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets
förvaltning.
 Årsrevisionen skall vara avslutad och delgiven styrelsen senast femton (15) dagar före
årsmötet.
 Kassainventering kan under löpande räkenskapsår företas efter revisorernas
gottfinnande. Denna granskning avser även ungdomsverksamheten.

§ 13.
Förvaltning
 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning

§ 14.
Valberedning



Årsmötet väljer, för en tid av ett år, en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter,
varav en utses till sammankallande. Valberedningen är ansvarig inför medlemmarna
(Årsmötet).
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.

§15.
Förtjänsttecken.
 För handläggande av ärenden rörande Sällskapets Förtjänsttecken tillsätts vid
årsmötet en förtjänstmärkesnämnd.
 Förutom Sällskapets sekreterare, som är självskriven ledamot, skall nämnden bestå av
fyra ledamöter som inte ingår i styrelsen.
 Ledamot av förtjänstmärkesnämnden väljs för en tid av fyra år. En ledamot avgår
varje år. Avgående ledamot kan omväljas.
 Nämnden bör bestå av medlemmar som gjort sig kända för gott omdöme och som väl
känner till Sällskapets verksamhet.
 Förslag om utdelning av Sällskapets förtjänsttecken kan väckas av styrelsen, enskild
medlem eller förtjänstmärkesnämnden.
 Utförligt motiverade förslag skall skriftligen tillställas sekreteraren. Styrelsen beslutar
på förslag av nämnden om utdelandet av förtjänsttecken.
 Sällskapets förtjänsttecken kan efter styrelsebeslut tilldelas medlem som under sex år
aktivt deltagit i styrelsearbetet eller på annat sätt gagnat Sällskapet.
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§ 16.
Sällskapets emblem
Sällskapets emblem utgörs av standert, mössmärke och medlemsnål.
Standerten är triangulär, vit med blå bård, ESS i svart med fyra gula franska liljor korsställda
runt omkring.
Standerten bör föras på båt under gång och skall alltid föras vid besök vid annat båtsällskaps eller motsvarande - hamn, eller klubbholme.
Mössmärket består av en svart oval kokard med silkessnodd och med klubbemblemet ställt
över ett förgyllt stockankare.
Medlemsnålen består av standerten i emalj med ESS i guldfärg.
Eskaderchefsflagg utgörs av en standert i större format. Detta format på standert kan även
användas på Sällskapets flaggstänger.

§ 17.
Stadgeändringar.
 Förslag till ändringar av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen tillställas
styrelsen en månad före ordinarie möte skall hållas.
 För stadgeändringens godkännande erfordras minst 2/3 röstmajoritet, vid två på
varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie, med minst fjorton (14) dagars
mellanrum.

§ 18.
Sällskapets upplösning.
 Fråga om Sällskapets upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte.
 För beslut om Sällskapets upplösning erfordras minst 2/3 röstmajoritet.
 Beslut om upplösning skall bekräftas med minst samma röstmajoritet vid ytterligare
ett möte minst två månader senare.
 Sedan beslut om Sällskapets upphörande fastställts, avgör mötet gå förslag av
styrelsen hur Sällskapets tillgångar skall disponeras.

§ 19.
Överordnade organisationers stadgar.
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets, Upplands
Seglarförbunds, Saltsjö - Mälarens Båtförbunds samt Svenska Båtunionens stadgar,
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter och anvisningar.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov finns tillgängliga för Sällskapets medlemmar.
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