STADGAR FÖR ESBO SEGELFÖRENING R.F.
Godkända 13.9.2017 och 17.11.2017
§1

Syfte
Esbo Segelförening r.f., vars hemort är Esbo stad, erbjuder verksamhet och faciliteter för
seglare och seglingsintresserade. Föreningen vill väcka och upprätthålla intresse för segling
i dess olika former, förmedla gott sjömanskap och seglingstraditioner samt därigenom
stärka kärleken till skärgården och havet.
Föreningens språk är svenska.

§2

Ansökan om medlemskap
Medlemskap i föreningen kan sökas hos styrelsen. Styrelsen prövar fritt ansökningarna och
är inte skyldig att motivera sina beslut.

§3

Medlemskategorier
Medlemmarna indelas i följande kategorier:
 juniormedlem
 yngre seniormedlem
 seniormedlem
 ständig medlem
 inkallad ständig medlem
 hedersmedlem
 hederskommodor
Juniormedlem är man till slutet av det kalenderår då man fyller 18 år.
Yngre seniormedlem är man från början av det kalenderår då man fyller 19 år till slutet av
det kalenderår då man fyller 26 år.
Seniormedlem är man från början av det kalenderår då man fyller 27 år.
Ständig medlem blir man då man har betalat fyrtio årsavgifter för seniormedlem.
Till inkallad ständig medlem kan styrelsen kalla en person som föreningen önskar visa
aktning och erkänsla.
Till hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla en person som har gjort
föreningen synnerligen stora tjänster och som föreningen speciellt önskar hedra. För val av
hedersmedlem fordras att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade understöder
förslaget.
Till hederskommodor kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla en tidigare
kommodor som föreningen särskilt önskar hedra. För val av hederskommodor fordras att
minst 2/3 av de närvarande röstberättigade understöder förslaget. Föreningen kan ha
endast en hederskommodor.
Röstberättigade är alla medlemmar utom juniormedlemmarna.

§4

Avslutande av medlemskap
Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska anmäla det skriftligt till styrelsen eller
kommodoren, och är skyldig att betala medlemsavgift för det löpande året.

Medlem som på egen begäran har utträtt ur föreningen och som senare vill bli inskriven på
nytt betalar ingen inskrivningsavgift.
Om en medlem låtit bli att betala sin medlemsavgift för ett år kan styrelsen efter årets
slut anse att medlemmen har utträtt ur föreningen.
Medlem som har brutit mot stadgarna eller förorsakat föreningen betydande skada kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen.
§5

Avgifter
Junior-, yngre senior- och seniormedlemmar betalar en årlig medlemsavgift vars storlek
fastställs av höstmötet.
Föreningen kan uppbära inskrivningsavgift av medlem som intas i föreningen.
Inskrivningsavgiftens storlek fastställs av höstmötet.
Föreningen uppbär avgifter för nyttjandet av dess egendom och tjänster enligt av styrelsen
fastslagna tariffer.

§6

Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av kommodor, första och
andra vicekommodor, ekonom, sekreterare och sex medlemmar.
Kommodoren, vicekommodorerna, ekonomen och sekreteraren väljs för ett verksamhetsår
och kan återväljas. Styrelsens övriga medlemmar väljs för tre verksamhetsår, varje år avgår
två av dem och de kan inte genast återväljas.
Om en av dessa övriga styrelsemedlemmar avgår under mandatperioden eller väljs till en
annan befattning inom styrelsen, utses på nästa ordinarie föreningsmöte en ny
styrelsemedlem för den återstående perioden. Därefter kan denna person omedelbart
återväljas för ett eget treårsmandat.
Styrelsen tillsätter årligen nämnder och funktionärer som fungerar under styrelsens
överinseende och följer styrelsens direktiv.
Styrelsen är beslutför om sex styrelsemedlemmar, bland dem kommodoren eller någondera
vicekommodoren är närvarande. Styrelsemötena leds av kommodoren. Om kommodoren
är frånvarande leds mötet i första hand av första vicekommodoren och i andra hand av
andra vicekommodoren. Vid omröstning avgör ordförandens röst om rösterna faller jämnt.
Styrelsemöten protokollförs och protokollen godkänns av ordföranden.

§7

Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av kommodoren ensam eller av två styrelsemedlemmar
tillsammans.

§8

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Bokslutet och
verksamhetsberättelsen ska senast en månad före årsmötet föreläggas revisorn och
verksamhetsgranskaren som avger revisions- och granskningsberättelse till årsmötet.

§9

Föreningsmöten
Föreningens höstmöte hålls inom november månad varvid följande ärenden behandlas:
 fastställande av verksamhetsplanen samt medlems- och inskrivningsavgifterna
 fastställande av budgeten

 val av styrelse
 val av en revisor med suppleant och en verksamhetsgranskare med suppleant
 val av förtjänstteckenkommitté
 övriga i kallelsen nämnda ärenden.
Föreningens årsmöte hålls inom mars månad varvid följande ärenden behandlas:
 genomgång av verksamhetsberättelsen
 genomgång av bokslutet, revisions- och granskningsberättelsen
 fastställande av bokslutet
 beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
 övriga i kallelsen nämnda ärenden.
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen besluter eller då minst 1/20 av föreningens
röstberättigade medlemmar skriftligt hos styrelsen anhåller om behandling av ett visst
ärende.
Styrelsen sammankallar till föreningsmöten genom annons i en i Helsingfors utkommande
svenskspråkig dagstidning minst en vecka före mötet.
Föreningsmötena leds av kommodoren. Om kommodoren är frånvarande leds mötet i första
hand av första vicekommodoren och i andra hand av andra vicekommodoren. Om också de
är frånvarande utser mötet någon annan medlem att leda förhandlingarna.
Vid föreningsmöten har varje personligen närvarande röstberättigad medlem en röst.
Alla frågor med undantag av de i § 3 och § 12 nämnda avgörs med enkel majoritet. Om
rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, förutom vid personval då lotten avgör.
Om någon av de närvarande röstberättigade fordrar det ska personval ske genom sluten
omröstning.
Vid ett föreningsmöte kan beslut fattas endast i de ärenden som har nämnts i
möteskallelsen.
Om en medlem önskar behandling av ett visst ärende vid föreningsmöte ska detta anmälas
skriftligt till styrelsen minst tre veckor före mötet.
Föreningsmötena protokollförs och protokollen undertecknas av mötets ordförande och två
protokolljusterare.
§ 10 Båtregister och besiktning
En medlems farkost som används i nöjes- eller tävlingssyfte kan inskrivas i föreningens
båtregister. Båtar som ska registreras av myndighet bör besiktigas årligen. Certifikat över
godkänd besiktning utfärdas. Medlem har rätt att på besiktigad farkost föra föreningens
flagga. Farkost utesluts ur föreningens register om den inte godkänts vid besiktning.
§ 11 Anläggningar och egendom
För användning av föreningens anläggningar och egendom gäller de regler som styrelsen
har fastställt.

§ 12 Stadgeändringar och upplösande av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösande av föreningen ska fattas vid två
föreningsmöten som hålls med minst två veckors mellanrum. Beslut fordrar minst 3/4
majoritet av de röster som har avgetts vid omröstningen. Om föreningen blir upplöst överlåts
föreningens tillgångar till en annan registrerad svenskspråkig segelförening i Finland. Vilken
förening det blir besluter föreningsmötena.

