
 

STADGAR FÖR ESBO SEGELFÖRENING R.F.   
Godkända av föreningsmöte 16.3.2007 och 21.11.2007 
 
 
 
§ 1 Esbo Segelförening, vars hemort är Esbo stad, har till ändamål att genom föranstaltande av övningar och 

tävlingar i segling och navigering väcka och underhålla intresse för segling och gott sjömanskap, befrämja 
konsten att utrusta och manövrera mindre farkoster, sprida praktisk och teoretisk kunskap om sjömanskap 
samt att därigenom befästa kärleken till hembygden, skärgården och naturen. 
Föreningens språk är svenska. 

 
§ 2 Varje välfrejdad person kan av två seniormedlemmar föreslås till medlem. 

Styrelsen prövar fritt ansökningarna och är icke skyldig att motivera ett eventuellt avslag. 
 
§ 3 Medlemmarna äro: Hedersmedlemmar, inkallade ständiga medlemmar, ständiga medlemmar, årsmedlemmar, 

yngre medlemmar och juniormedlemmar. 
Till hedersmedlem kan föreningsmöte, på förslag av styrelsen inkalla person som gjort föreningen synnerligen 
stora tjänster och som föreningen speciellt önskar hedra.  För val av hedersmedlem fordras att minst två 
tredjedelar av de närvarande röstberättigade biträtt beslutet. 
Styrelsen kan inkalla till ständig medlem därav förtjänt person, som föreningen önskar visa aktning och 
erkänsla. 
Medlem räknas som yngre medlem från början av det kalenderår under vilket han eller hon fyller nitton år till 
slutet av det kalenderår under vilket han eller hon fyller tjugofyra år. 
Medlem räknas som juniormedlem till slutet av det kalenderår under vilket han eller hon fyller aderton år. 

 
§ 4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall därom skriftligen anmäla till styrelsen eller dess ordförande 

eller anmäla om utträde vid föreningens möte, men är skyldig att erlägga medlemsavgift för det löpande året.   
Har medlem underlåtit att betala sin medlemsavgift för en verksamhetsperiod kan styrelsen efter utgången av 
ifrågavarande verksamhetsperiod konstatera, att medlemmen har utträtt ur föreningen.  Medlem som på detta 
sätt konstaterats ha utträtt må på sätt som föreskrives i dessa stadgar och mot erläggande av fastställd 
inskrivningsavgift åter intagas som medlem. 
Medlem som brutit mot föreningens stadgar, uppträtt mot heder och skick eller missbrukat föreningens flagga 
eller föreningen beviljad förmån eller rättighet kan av styrelsen uteslutas ur föreningen på viss tid, minst ett år, 
eller för alltid. 

 
§ 5 Årsmedlemmar, yngre medlemmar och juniormedlemmar erlägga till föreningen en årlig avgift, vars storlek 

fastställs av höstmötet. 
Medlem som till föreningen erlagt medlemsavgift för årsmedlem fyrtio gånger blir ständig medlem i föreningen. 
Inskrivningsavgift erlägges av person som intages i föreningen såsom ständig, års-, yngre eller juniormedlem.  
Inskrivningsavgiftens storlek fastställs av höstmötet 
Medlem, som efter egen anmälan utträtt ur föreningen, erlägger ej inskrivningsavgift ifall han senare åter 
upptas som medlem. 
Styrelsen kan av vägande skäl, såsom utlandsvistelse, värnplikt eller annan motsvarande orsak, på anhållan 
befria medlem från erläggandet av avgifter till föreningen under viss tid. 
För disposition av föreningens anläggningar och användning av dess egendom erlägger medlem avgift som 
fastställts av styrelsen. 

 
§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av kommodor, första och andra 

vicekommodor, ekonom, sekreterare och sex medlemmar.  Kommodoren, vicekommodorerna, ekonomen och 
sekreteraren väljes för ett verksamhetsår och kunna återväljas.  Styrelsens övriga medlemmar väljas för tre 
verksamhetsår sålunda, att varje år tvenne avgår och icke kunna omedelbart återväljas. 
Styrelsen kan årligen tillsätta följande nämnder och funktionärer:  Seglingsnämnd, juniornämnd, 
besiktningsnämnd, kölbåtsnämnd, isjaktsnämnd, skattmästare, klubbmästare och klubbkommitté, intendent för 
Pentala, disponent för Amiralshamnen, hamnkapten, materialförvaltare, arkivarie. 
Vid behov kan styrelsen tillsätta ytterligare nämnder och funktionärer. 
Nämnderna och funktionärerna fungerar under styrelsens överinseende och följer av styrelsen givna direktiv. 

 
§ 7 Styrelsen är beslutför om sex styrelsemedlemmar, bland dem kommodoren eller någondera vicekommodoren 

är närvarande.  Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. 
Kommodoren leder förhandlingarna vid föreningens och styrelsens möten.  Vid förfall för kommodoren träder i 
första hand första vicekommodoren och i andra hand andra vicekommodoren i hans ställe.  Vid förfall för 
kommodoren och båda vicekommodorerna utses någon annan medlem att leda förhandlingarna. 

 
§ 8 Föreningens namn tecknas av kommodoren allena eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.  
 



 

§ 9 Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår.  Räkenskaperna avslutas per den 31 december och böra 
jämte övriga handlingar senast två veckor före årsmötet föreläggas revisorerna, vilka över granskningen av 
räkenskaperna och förvaltningen avge berättelse till årsmötet. 

 
§ 10 Föreningens höstmöte hålles senast inom november månad varvid följande frågor behandlas: 

1. fastställande av budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår 
2. fastställande av medlems- och inskrivningsavgifterna 
3. val av styrelse 
4. val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
5. val av förtjänstteckenkommitté 
6. övriga i kallelsen omnämnda ärenden. 

 
§ 11 Föreningens årsmöte hålles senast inom mars månad varvid följande frågor behandlas: 

1. styrelsens verksamhetsberättelse 
2. revisorernas berättelse 
3. fastställande av bokslutet 
4. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och skattmästaren 
5. övriga i kallelsen omnämnda ärenden. 
Extra möte hålles då styrelsen så besluter eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade 
medlemmar därom skriftligen hos styrelsen anhålla för behandling av visst uppgivet ärende. 

 
§ 12 Kallelse till föreningens möten sker på styrelsens försorg genom annons i en i Helsingfors utkommande 

svenskspråkig dagstidning minst en vecka före mötet. 
Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons, cirkulär eller anslag på 
föreningens anslagstavlor. 

 
§ 13 Vid föreningsmöte äger varje personligen närvarande medlem en röst.  Juniormedlem och ständig medlem 

som icke före kalenderårets utgång fyller nitton år äga dock icke rösträtt.  Samtliga frågor med undantag av de 
i § 3 och 18 omnämnda avgöras med enkel röstövervikt.  Falla rösterna lika, avgör ordförandens röst, förutom 
vid personval, då lotten avgör.   
Ifall någon av de närvarande röstberättigade det påyrkar skall personval ske medelst sluten omröstning. 

  Vid föreningsmöte kan beslut fattas endast i ärenden som nämnts i möteskallelsen. 
Ärende, som medlem önskar upptagas till behandling på föreningsmöte, bör anmälas till styrelsen minst tre 
veckor före mötet. 
Över styrelse- och föreningsmöten föras protokoll. Styrelsens protokoll godkännas av ordföranden och 
protokollen över föreningsmöte av ordföranden och två av mötet utsedda justeringsmän. 

 
§ 14 Medlem tillhörig farkost som användes för lustfärder och tävlingar intages, om den uppfyller i sådant avseende 

utfärdade bestämmelser, i föreningens båtregister, och innehavaren berättigas att på farkosten föra 
föreningens flagga. 
För i registret intagen farkost utfärdas efter verkställd besiktning certifikat. 

 
§ 15 Farkost, som icke godkänts vid besiktning, uteslutes ur båtregistret. 

Missbruk av de rättigheter, som inskrivning i båtregistret skänker, kan medföra uteslutning ur båtregistret och 
förlust av rätten att föra föreningens flagga. 

 
§ 16 Beträffande flaggföring, bärande av uniform, etikett till sjöss och lands, besiktning av farkoster samt 

användning av föreningens anläggningar och egendom iakttages härför fastställda reglementen. 
 
§ 17 Föreningen kan i enlighet med därför antagna regler utdela utmärkelsetecken. 
 
§ 18 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av tvenne med minst två veckors mellanrum på 

varandra följande möten, varvid minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade biträtt beslutet. 
För beslut om upplösning av föreningen fordras att detsamma vid tvenne med minst två veckors mellanrum på 
varandra följande möten biträtts av minst fyra femtedelar av de närvarande röstberättigade. 

  Vid upplösning av föreningen bör, sedan samtliga skulder och möjligen ingångna förbindelser blivit erlagda, 
tillgångarna överlåtas till annan inregistrerad svenskspråkig segelförening i Finland, varvid det ankommer på 
det senare föreningsmötet att besluta till vilken segelförening medlen skall överlämnas.   

 
§ 19 De medlemsrättigheter som erhållits i enlighet med tidigare stadgar bevaras. 


