
 

 

 

Stadgar 

 

för 

 

Norrköpings Segel Sällskap (NSS) 

 

 Sällskapet bildades den 10 dec. 1886. De första stadgarna antogs den 30 april 1887 och 

har sedermera ändrats åren 1893, 1899, 1902, 1903, 1905, 1907, 1910, 1915, 1927, 1939, 

1950, 1997, 2003, 2008 och 2017 

 

§ 1. 

       Sällskapets ändamål är att verka för segling och annan verksamhet till sjöss. 

 

                 --------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 Sällskapets hemvist är Arkösund, Norrköping. 
 

        Verksamhetsåret är från 1 januari till 31 december. 
 

 

                ------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 3. 

 Till medlem kan antas varje välfrejdad person, som erlagt medlemsavgift. 

 

 

                ------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 4.  

Till sällskapet erläggs medlemsavgift, vars storlek bestäms vid ordinarie stämma.  

Årsavgift som från 1 Juli erlagts av då nyinvald medlem, gäller även under påföljande år. 

                 ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 5.  

Medlem som icke betalat årsavgift före verksamhetssårets utgång, kan av styrelsen uteslutas 

ur sällskapet. 

Styrelsen har rätt att utesluta medlem – på grund av dåligt uppförande eller som på annat sätt 

gett anledning till detta. 

 

                 ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 6. 

På förslag av medlem kan sällskapets styrelse föreslå att utse hedersmedlem, 

vilket beslut  fattas av ordinarie föreningsstämma. Hedersmedlem är befriad från 

medlemsavgift. 

 

 

 

 



§ 7. 

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen 

bestämmer.  

Extra stämma hålls när styrelsen anser att det behövs eller när minst 10 av sällskapets 

medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen och anger skäl till begäran.  

 

                        ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 8. 

Kallelse till ordinarie stämma eller extra stämma ska ske via NSS hemsida, affischering i 

Arkösund samt på till NSS angiven mailadress. Tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före 

stämman.  

I kallelse till extra stämma ska anges de ärenden som ska behandlas vid stämman. 

Vad som gäller vid ordinarie stämma framgår av § 11. 

 

                          ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 9. 

För att kunna fatta beslut på stämma eller extrastämma fordras att minst 10 medlemmar är 

närvarande och berättigade att deltaga i beslutet.  

 

                         ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 10. 

Som beslut på stämman gäller, utom i de fall då annat särskilt stadgas, den mening som de 

flesta röstar för. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. Andra frågor vid lika röstetal 

genom den mening som ordföranden biträder.  

Omröstning ska ske öppet, dock skall personval, om så begärs, ske genom sluten omröstning. 

Rösträtt tillkommer endast personligen närvarande medlem i sällskapet.  

 

                          ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 11. 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas. 

a) Val av ordförande vid sammanträdet. 

b) Fastställande av röstlängd. 

c) Prövning av kallelse. 

d) Val av två justeringspersoner. 

e)  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det gångna verksamhetsåret. 

f) Fråga om styrelseansvarsfrihet. 

g) Val av ordförande för 1 år. 

h)  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

i) Val av ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Ledamot väljs på två år  

      växelvis  på så sätt att minst 2 ledamöter och en suppleant kvarstår vid varje stämma.  

j) Val av revisorer och revisorssuppleant. 

k) Val av valberedning, minst 2 personer varav 1 sammankallande. 

l) Fastställande av medlemsavgifter för kommande året. 

m) Behandling av inkomna motioner och övriga frågor. 

o)  Stämmans avslutande. 

 

 

 

                   



                                                                     § 12. 

Sällskapets firma tecknas av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot.    

 

                 ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 13. 

På ordinarie stämma kan behandlas fråga, som styrelsen överlämnat till stämman, eller som 

har väckts av medlem genom motion till styrelsen senast 2 veckor före stämman. 

 

                 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                        § 14. 

Sällskapets angelägenheter sköts av en styrelse som består av ordförande och lägst 5 och 

högst 7 ledamöter med högst 2 suppleanter för dessa.  

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är deltagande.                         

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. 

 

                   ------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 15. 

För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen en revisor samt en suppleant för denna.  

 

                   ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 § 16. 

Sällskapets standert är trekantig med blått och gult kors på vitt.  

                               

                                                              
                     ------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 17. 

Beslut om ändring av sällskapets stadgar är giltigt om beslut om detta fattas på minst två på 

varandra följande stämmor, samt att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna samtycker till 

detta.  

 

                     ------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                                                        § 18. 

Förslag om sällskapets upplösning måste framställas till, eller väckas, i styrelsen minst två 

månader före den stämma där ärendet första gången ska behandlas. 

 

För giltigt beslut om sällskapets upplösning krävs, att 

- detta beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie stämmor samt att 

- beslutet bifalles av minst 4/5 av närvarande medlemmar på stämman. 

 

Beslutas sällskapets upplösning ska kvarvarande medel överlämnas till Svenska Sällskapet för 

Räddning av Skeppsbrutne – SSRS. 


