
Styrelsens förslag till stadgeändring vid vårmötet 2017-05-09 och höstmötet 2017-11-08. 

Vid vårmötet 2017-05-09 lämnade styrelsen en proposition till nya stadgar. Dessa antogs med två 

justeringar. I §4.1 lades medlemskategori 5 till och §4.4 förtydligades med att sjösättning och 

upptagning är begränsat till båt som kan hanteras med sällskapets befintliga utrustning. Vid 

höstmötet presenteras det av vårmötet antagna förslaget till stadgeändring på nytt för slutligt 

antagande av ESS. 

Kortfattad sammanfattning 

Styrelsen har funnit det olämpligt att ledamöter till de fasta kommittéerna väljs samtidigt med de 

styrelseledamöter som fungerar som kommitté-ordföranden. Detta vill styrelsen justera så att 

ledamöter till kommittéerna istället väljs vid vårmötet. 

I samband med denna justering av stadgarna vill styrelsen passa på att: 

 Sällskapets gällande stadgar innehåller några mindre felaktigheter gällande paragraf 3 
”Tillhörighet”. Delvis beroende av ”tidens tand”. Dessa justeras. 

 Modernisering och förtydligande av ett antal paragrafer (mestadels kring medlemskap under 
paragraf 4) för att i huvudsak göra stadgarna enklare/möjliga att följa. 

 Ovanstående justeringar medför också ett antal mindre följdjusteringar. 
 

Jämförelse av gällande stadgar och förslag till nya stadgar, jämförda stycke för stycke 

Nu gällande skrivning i stadgarna presenteras först 

Röd text utgår 

Gul text tillkommer 

 

Gällande stadgar 

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. Seniorsektionen indelas i ett antal kommittéer enligt §13 

nedan. 

Förslag stadgar 

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. 

 

 



Gällande stadgar § 3 

Tillhörighet 
Sällskapet är via Upplands Seglarförbund (USF) och svenska seglarförbundet (SSFÄ) anslutet till 

Riksidrottsförbundet (RF), Skandinaviska Seglarförbundet (SkandSF), Svenska isseglarförbundet (SISF) 

samt internationell  Yacht Racing Union (IYRU). 

Sällskapet är också via Saltsjö Mälarens Båtförbund (SMBF) anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). 

 

Förslag stadgar § 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). 

 

Gällande stadgar § 4 

Medlemskap 

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen på blankett, som erhålles på Sällskapets kansli eller på 

klubbens hemsida, till styrelsen, vilken sedan antar eller avslår ansökan. Medlemskap kan erhållas av 

var och en som ansluter sig till Sällskapets ändamål. 

 

Förslag stadgar § 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.  

 

Gällande stadgar § 4:1 

Medlemskategorier 

Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 

1. Aktiva. 
2. Ungdomsmedlemmar: (Tillhörande ungdomssektion, ej sjösättning-landsättning-båtplats-

skjul-varvsplats-tomt klubbholmen) 
3. Familjemedlemskap: (Två aktiva medlemskap samt övriga i familjen boende på samma 

adress) 
4. Ständiga medlemmar 
5. Hedersmedlemmar 



 
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 4.å 

Ny medlem erhåller ett exemplar av Sällskapets stadgar.  Båtägande medlem är skyldig att gå vakt 

och fullgöra arbetsplikt enligt särskilda bestämmelser. Det åligger medlem att verka för Sällskapets 

bästa, följa Sällskapets stadgar samt i demokratisk ordning fattade beslut. 

Ny medlem erhåller ett exemplar av Sällskapets stadgar. Båtägande medlem är skyldig att gå vakt och 

fullgöra arbetsplikt enligt särskilda bestämmelser. Det åligger medlem att verka för Sällskapets bästa, 

följa Sällskapets stadgar samt i demokratisk ordning fattade beslut. 

 

Förslag stadgar § 4:1 

Medlemskategorier 

Medlemmar indelas i följande kategorier: 

1. Aktiva medlemmar 

2. Ungdomsmedlemmar 

3. Familjemedlemmar 

4. Ständiga medlemmar 

5. Ständiga medlemmar som inte innehar båtplats, skjul eller varvsplats är befriad från 

arbets- och vakt-plikt 

6. Hedersmedlemmar  

 
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 4. 

 

Gällande stadgar § 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. 

 Hedersmedlem är befriad från personlig årsavgift och åtnjuter i övrigt en medlems alla 
rättigheter och skyldigheter. 

 

 

 



Förslag stadgar § 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. 

 

 

Gällande stadgar § 4:3 

Ständig medlem 

Medlem som uppnått 65 års ålder och tillhört Sällskapet i 25 år som seniormedlem, kan efter skriftlig 

ansökan, erhålla särskilt medlemskort som ständig medlem. 

Ständig medlem är befriad från personlig medlemsavgift och åtnjuter i övrigt en medlems alla 

rättigheter och skyldigheter. 

Förslag stadgar § 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. 

 

Gällande stadgar § 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. 

 

Förslag stadgar § 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. 

 Aktiva medlemmar: Betalar medlemsavgift samt tillkommande avgifter för bryggplatser, 

varvsplatser, skjulplatser. Har rätt till en sjösättning och en upptagning per år, begränsat till 

båt som kan hanteras med sällskapets befintliga utrustning, och kan inneha en båtplats, en 

skjulplats eller en varvsplats, en tomt på Klubbholmen. Omfattas av den av styrelsen 

beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång. 

 Ständiga medlemmar: Betalar ingen personlig medlemsavgift, övriga skyldig- och rättigheter 
som Aktiva medlemmar. 

 Hedersmedlemmar: Betalar ingen personlig medlemsavgift, omfattas inte av arbetsplikt eller 
vaktgång. Övriga skyldig- och rättigheter som Aktiva medlemmar. 

 Familjemedlemmar: 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.  
Familjemedlemskap ger inte rätt till sjösättning och upptagning mm som ett aktivt 

medlemskap ger, i gengäld omfattas inte Familjemedlemskap av arbetsplikt eller vaktplikt. 

Familjemedlemskap ger heller ingen rösträtt vid Sällskapets föreningsmöten. 

 Ungdomsmedlemmar: 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. 

 

 

Gällande stadgar § 4:5 

Skyldigheter 

 Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, 
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

 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. 

 Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt och vakttjänstgöring. 

 Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. 
 
Förslag stadgar § 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. 
 



 
 
Gällande stadgar § 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. 

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsen prövning anses 

ha utträtt ur Sällskapet. 

Förslag stadgar § 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. 

 

Gällande stadgar § 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 utan giltigt skäl uteblir från vakttjänsgöring, skall de två första gångerna 
tilldelas en skriftlig varning, samt betala av höstmötet fastställd sanktionsavgift.  

 Om medlemmen, inom en femårsperiod, uteblir en tredje gång skall han dessutom fråntagas 
sin båtplats för nästa säsong och sättas sist i båtplatskön och erlägga ny 
bryggplatsinträdesavgift. 

 

Förslag stadgar § 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 styrelsen beslut grundat på styrelsen uppgifter och mandat 
från föreningsmöte  

 

Gällande stadgar § 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 ledamöter i de fasta kommittéerna.  
16. Val av förtjänstmärkesnämnd. 
17. Val av valberedning. 
18. Styrelsearvoden. 
19. Rapporter och ämnen för diskussion. 
20. Mötets avslutning. 

 

Förslag stadgar § 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. 

 

Gällande stadgar § 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 tvåtungad flagg som i övrigt är likt standerten. 

 

Förslag stadgar § 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 klubbens flaggstänger. 


