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§1 SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 

RSS har till ändamål att främja segelsporten på sjön Runn samt att genom gemensamma 

aktiviteter, undervisning, träning och tävling verka för idrottslig fostran, utveckla gott 

sjömanskap och skicklighet i segling. 

RSS ska vara anslutet till segelsportens huvudorganisation samt till de specialförbund i vilka 

RSS kan ha intressen. Sällskapets medlemmar ska i mån av förmåga och intresse aktivt delta i 

arbetet i dessa förbund. 

 

§2 VERKSAMHETSÅR 

RSS verksamhetsår är från den 1 november till den 31 oktober påföljande år. 

 

§3 SEKTIONER 

RSS verksamhet indelas efter behov i sektioner som leds av sektionsledare tillsammans med 

sektionskommittéer. Sektionsledare ingår i styrelsen och väljs av ordinarie årsmöte. 

Sektionsledamöter väljes av ordinarie årsmöte eller av styrelsen. 

 

§4 STYRELSE 

RSS ska ledas av en huvudstyrelse på minst sju personer bestående av ordförande, sekreterare 

och kassör samt varje sektionsledare. 

Ordinarie årsmöte ska utse ledamöter i styrelsen. 

Ordförande väljes för en tid av ett år, från årsmöte till årsmöte. Övriga styrelseledamöter 

väljes för två år med sådan fördelning att ungefär hälften av ledamöterna står i tur att avgå 

varje år. 

 

§5 STYRELSENS ÅLIGGANDEN 

Styrelsen ska 

5.1 leda verksamheten mot de mål som angivits i §1 ovan, 

 



5.2 verkställa beslut fattade av föreningsmöten, 

5.3 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 

5.4 ansvara för och förvalta RSS tillgångar och därvid föra medlems-, inventarie- och vid 

behov båtregister. 

  

§6 BESLUTSORDNING 

RSS beslutande organ är årsmöte, vårmöte, extra årsmöte och styrelse. 

6.1 Respektive sektion fattar beslut i frågor rörande sektionen av löpande karaktär och inom 

sektionens fastställda budget. 

6.2 styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) som på delegation handlägger frågor av 

löpande karaktär. 

6.3 övriga beslut, utom sådana som anges vid §6.4 Frågor av större ekonomisk betydelse, §7 

Avyttring av fast egendom, §16 Stadgeändring samt §17 Sällskapets upplösande fattas av 

styrelsen, vilken är beslutsmässig då minst fyra personer, varav minst två ledamöter av AU, är 

närvarande. 

6.4 Frågor av större ekonomisk betydelse, förvärv av fast egendom liksom upplåtelse av 

nyttjanderätt eller pantsättning ska beslutas av ordinarie eller extra årsmöte. Särskilda regler 

gäller vid avyttring av fast egendom enligt §7. 

 

§7 AVYTTRING AV FAST EGENDOM 

Avyttring av hela eller delar av klubbens fasta egendom ska avgöras av två på varandra 

följande ordinarie årsmöten. Minst 3/4 av de vid respektive möte närvarande ska vara ense om 

beslutet. 

 

§8 FIRMATECKNING 

8.1Teckningsrätt för löpande bank- och postärenden tillkommer ordförande, kassör och den 

eller de styrelsen utser var för sig. 

8.2 Avtal som berör frågor av större ekonomisk betydelse, fast egendoms överlåtelse eller 

förvärv liksom upplåtelse av nyttjanderätt eller pantsättning tecknas efter beslut av årsmöte 

eller extra årsmöte av ordförande och tre styrelseledamöter i förening. 

8.3 Andra avtal än enligt punkt 8. 2 får tecknas av ordföranden och en styrelsemedlem i 

förening. 

 

§9 REVISIONEN 

Två revisorer och en suppleant väljes varje år av ordinarie årsmöte. Kassören ska i 

normalfallet överlämna årets räkenskaper till revision senast den 10 november och revisorerna 

ska avlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast sju dagar därefter. 

 

 



§10 FÖRENINGSMÖTEN 

Föreningsmöten hålls två gånger per år. Ordinarie årsmöte senast den 31 november och ett 

vårmöte senast den 30 april.  Extra årsmöte sker efter beslut i styrelsen eller då minst tio 

medlemmar skriftligen ansökt om detta. 

Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen och ska vara medlem tillhanda minst åtta 

dagar före mötesdatum. Förekommer förslag om stadgeändring, fråga av större ekonomisk 

betydelse för föreningen, förvärv, försäljning, upplåtande av nyttjanderätt eller pantsättning av 

fast egendom eller nedläggning av föreningen ska detta anges i kallelsen. 

  

§11 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte ska behandla följande ärenden 

11.1 Godkännande av dagordning 

11.2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

11.3 Val av två justerare, tillika rösträknare 

11.4 Fråga om mötets behöriga utlysande 

11.5 Uppläsning av föregående föreningsmötes protokoll 

11.6 Föredragning av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 

11.7 Föredragning av revisionsberättelse 

11.8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

11.9 Val av ordförande på ett år 

11.10 Val övriga styrelseledamöter på två år 

11.11 Val av sektionsledamöter och övriga funktionärer på två år 

11.12 Val av två revisorer samt en suppleant på ett år 

11.13 Val av valberedning 

11.14 Preliminär verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår föredras 

11.15 Fastställande av årliga avgifter 

11.16 Ärenden som styrelsen önskar behandlade 

11.17 Ärenden som medlem önskar behandlade. Dessa kan bli föremål för beslut endast om 

de insänts till ordföranden senast 20 dagar före det ordinarie årsmötet. 

11.18 Årsmötet avslutas. 

 

§12 ÄRENDEN VID ORDINARIE VÅRMÖTE 

Ordinarie vårmöte ska behandla följande ärenden 

12.1 Godkännande av dagordning 

12.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

12.3 Val av två justerare, tillika rösträknare 

12.4 Fråga om mötets behöriga utlysande 

12.5 Uppläsning av föregående föreningsmötes protokoll 

12.6 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

12.7 Ärenden som styrelsen önskar behandlade 

12.8 Ärenden som medlem önskar behandlade 



§13 RÖSTRÄTT 

Varje medlem i RSS har en röst. Röstning kan inte ske genom fullmakt. Alla frågor utom 

avyttring av fast egendom, stadgeändring och sällskapets upplösande avgörs med enkel 

röstövervikt. 

 

§14 AVGIFTER 

Årliga medlems- och serviceavgifter fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen. övriga 

avgifter beslutas av styrelsen. 

Medlemsavgifter bör betalas före den 31 december och gäller då fram till nästa 31 oktober. 

Medlemsavgift ska alltid vara betald före deltagande i tävlingar och övriga arrangemang där 

medlemskap i sällskapet krävs. 

Medlemskap som inte förnyats före den 31 mars upphör att gälla per den 1november 

dessförinnan. Medlemsmatrikeln fastställs den 31 oktober för verksamhetsåret. 

 

§15 MEDLEMS INTRÄDE, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

Medlemskap i föreningen står öppet för alla. Ansökan om medlemskap får avslås endast om 

det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Skälen ska redovisas i beslutet och 

där ska också anges hur man överklagar enligt Riksidrottsförbundets stadgar. 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla det till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som inte erlägger sina avgifter i rätt ordning utesluts med automatik ur föreningen. 

Skadar medlem avsiktligt föreningen eller dess tillgångar eller uppträder illojalt mot 

föreningen på annat sätt äger styrelsen utan dröjsmål att fatta beslut om medlems uteslutning. 

Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av 

styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått ta skriftlig del av de 

omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Meddelandet får lämnas via 

postgång och/eller via epost till adress som framgår av medlemsregistret och anses mottaget 

senast tre dagar efter att det avsänts.  

Om tillräckliga skäl inte finns för uteslutningen får styrelsen i stället meddela varning. Beslut 

om uteslutning eller varning kan inte överklagas. 

 

§16 STADGEÄNDRING 

Förändring av föreningens stadgar ska avgöras av två på varandra följande föreningsmöten. 

Minst 3/4 av de vid respektive möte närvarande ska vara ense om beslutet. 

 

 



§17 SÄLLSKAPETS UPPLÖSANDE 

Fråga om sällskapets upplösande ska avgöras av ett ordinarie årsmöte samt ett extra 

föreningsmöte som hålls tidigast en månad därefter. Minst 3/4 av de vid respektive möte 

närvarande ska vara ense om beslutet. 

Slutföreningsmöte beslutar hur sällskapets kvarvarande tillgångar ska fördelas efter det att 

samtliga skulder reglerats. Fördelningen ska ske med ledning av innehållet i l§ och i första 

hand ska medlen främja idrottslig fostran av ungdomar. 

 

__________________________________________________________________________ 

Runns Segelsällskaps stadgar trädde första gången i kraft 1935. De har reviderats 1942,1959, 

1971, 1983, 1998, 2007, 2016, 2021 och gäller i föreliggande form från årsmötet 2021. 


