
 
 TRANEBERGS SEGELSÄLLSKAP  
Stadgar  
Sällskapet bildades den 7 maj 1946 och har sin hemort/verksamhetsområde i Traneberg  
Stadgarna antagna _____1946__________ Reviderad senast _____2015__________.  
§ 1 Ändamål  

• Tranebergs Segelsällskap är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt 
främja båtlivet/sjösporten.  

• Sällskapet skall genom information och upplysning verka för gott uppträdande på sjön och 
i naturen.  

• Sällskapet skall genom familje- och ungdomsaktivitet verka för ökad säkerhet till sjöss 
samt ökad kunskap vid hantering av båt.  

• Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas intressen i anslutningen till båtlivet samt verka för 
gott kamratskap och sjömanskap.  

• Sällskapet ska främja medlemmarnas sociala och arbetsmässiga samverkan i 
uppbyggnaden och vidmakthållandet av sällskapets gemensamma anläggningar.  

 
§ 2 Medlemskap  

• Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av 
ny medlem. Ansökan ska vara åtföljd av inträdesavgift.  

• Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till Sällskapets ändamål.  
• Medlem kan, efter ansökan hos styrelsen, erhålla passivt medlemskap.  
• Medlemmar indelas i följande kategorier:  

1. Aktiv medlem  
2. Passiv medlem  
3. Familjemedlem  
4. Hedersmedlem  

• Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.  
 
Kommentar: Familjemedlemskap innebär att hela familjen har samma bostadsadress samt att 
medlemmarna i familjen är registrerade i Sällskapet. Familjens huvudmedlem är den som 
erhåller information om sällskapet. 
§ 3 Medlemsrättigheter:  

• Medlem, undantagen familjemedlem och passiv medlem, äger rösträtt enligt principen  
”en medlem - en röst".  

• Familjemedlem och passiv medlem äger endast yttrande- och förslagsrätt.  
• Medlem erhåller genom styrelsens försorg meddelanden och andra handlingar som berör 

verksamheten.  
• Medlem får utnyttja Sällskapets anläggningar och utrustning samt delta i Sällskapets 

verksamhet.  
• Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av Sällskapet disponerad hamn- eller 

uppläggningsanläggning.  
 
§ 4 Hedersmedlem  

• Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat Sällskapet, kan på medlems eller styrelsens 
förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie 
föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på 
dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.  

  



 
§5 Medlems skyldigheter:  

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

• Medlem med båt skall inom ett år tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert 
kunna framföra sin båt  

• Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar Sällskapets tillhörigheter 
är ersättningsskyldig.  

• Medlems båt skall vara försäkrad om den ligger i TSS hamn eller på TSS varv  
 
§ 6 Avgifter:  

• Medlem, erlägger avgifter som beslutas av Sällskapet på av detta fastställda tider. Erlagda 
avgifter (depositioner undantagna) återbetalas ej vid utträde ur Sällskapet.  

• Avgifterna skall vara Sällskapet tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.  
• Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en 

påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.  
 
Kommentar: Utebliven betalning kan innebära att medlem anses ha utträtt ur Sällskapet.  
§ 7 Utträde:  

• Medlem som vill utträda ur Sällskapet, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen. Styrelsen 
beslutar härom.  

• Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens 
prövning anses ha utträtt ur Sällskapet.  

 
§8 Uteslutning:  

• På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur 
Sällskapet om medlem  
• motverkar Sällskapets syften.  
• skadar Sällskapets intressen.  
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade.  
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller 

utom Sällskapet att dess anseende äventyras.  
• För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.  
• Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen 

beretts tillfälle att inom 14 dagar avgiva besvär.  
• Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till 

föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen 
att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering 
till uteslutningen.  

• Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem 
medelst rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits 
äger rätt att vid påföljande ordinarie eller extra möte med Sällskapet söka ändring i 
beslutet -under förutsättning att han - inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet 
- hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma.  

• Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt 
båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit Sällskapet till del skall 
frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.  

 
§ 9 Sällskapets beslutsordning:  

• Medlemmarnas beslutanderätt rörande Sällskapet och dess förvaltning utövas genom 
årsmöte eller extra föreningsmöte.  

• Verkställande organ är Sällskapets styrelse som utses av årsmötet.  
• Tiden mellan två årsmöten skall anses vara lika med verksamhetsåret.  
• Redovisningsåret är lika med kalenderår.  



 
§ 10 Röstning:  

• Röstning utövas genom personlig närvaro. Rösträtt tillkommer endast medlem som erlagt 
stadgeenliga avgifter och hedersmedlem. Passiv medlem och familjemedlem har ej 
rösträtt.  

• Förslag som medlem önskar få behandlat på föreningsmötet ska skriftligen vara styrelsen 
tillhanda senast 30 dagar före mötet. 
Som skriftligt räknas via brev eller E-post. 

 
• Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för beslut om ändring av stadgar eller 

Sällskapets upplösning.  
• Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.  
• Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds 

av ordförande för mötet.  
• Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter 

lottning.  
• Val av hedersmedlem sker endast i sluten röstning. Antal för- och emotröster får ej 

offentliggöras. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.  
 
§11 Styrelse:  

• Styrelsen skall minst vara sammansatt av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör, varvschef, hamnkapten samt ytterligare minst en ledamot samt suppleant(er).  

• Medlem i styrelsen skall vara aktiv medlem och skall om möjligt bevista samtliga 
förekommande styrelsemöten såvida inte synnerliga skäl föreligger.  

• Suppleant skall kallas till styrelsens sammanträden och har endast yttrande och 
förslagsrätt, såvida denne ej ersätter ordinarie ledamot.  

• Styrelseledamöternas mandatperiod är två år.  
• Val till styrelsen skall ske på så sätt att växelvis avgång åstadkommes. Ordförande, 

sekreterare, varvschef och ledamot avgå ena året och vice ordförande, kassör, och 
hamnchef och ledamot avgå andra året.  

• Årsmötet väljer medlem till viss befattning i styrelsen.  
• Styrelsemedlem får ej avgå under mandatperioden från sin befattning utan skriftlig 

anmälan till styrelsen. Avgår styrelsemedlem under mandatperioden inträder suppleant 
för återstoden av mandatperioden. Önskar styrelsemedlem ej ifrågakomma för omval 
skall detta anmälas skriftligt till valberedningen senast två månader före årsmöte.  

• Styrelsen sammanträder i regel en gång per månad med undantag av sommarmånaderna 
och är beslutsmässig då minst fem styrelsemedlemmar är närvarande.  

• Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras och i detta skall de närvarande noteras 
samt reservation införas.  

• Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av ledamöterna 
så önskar.  

• Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.  
• Styrelsens ledamöter är var för sig inför Sällskapet ansvariga för sin förvaltning. 

Ledamöter som vid fattade beslut varit frånvarande eller anmält reservation är fria från 
det ansvar som beslutet kan medföra.  

• Styrelsen tillträder respektive frånträder sina uppdrag i samband med årsmötet.  
  



 
§12 Det åligger styrelsen att:  

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall 
dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.  

• Leda Sällskapets verksamhet och svara för de erforderliga kontakter som är till gagn för 
Sällskapet, dess utveckling och anseende.  

• Besluta i alla frågor vilka är av sådan art att dessa icke fordrar behandling vid något 
medlemsmöte.  

• Representera Sällskapet samt verkställa alla beslut och förbereda alla frågor som skall 
föreläggas Sällskapet.  

• Utfärda varvs- och hamnreglemente.  
• Förvalta Sällskapets egendom och medel.  
• Övervaka stadgarnas och förordningarnas efterlevnad. 
• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.  
• I föreskriven ordning sammankalla till Sällskapets sammanträden.  
• Vid årsmöte avge verksamhetsberättelse över det gångna verksamhets- och 

räkenskapsåret.  
• Besluta om antagning av ny medlem.  

 
Det åligger ordföranden att:  

• Vara Sällskapets officielle representant.  
• Sammankalla till sammanträden.  
• Opartiskt leda förhandlingarna vid styrelsens sammanträden.  
• Justera protokoll och att underteckna alla från Sällskapet utgående viktigare skrivelser.  
• Att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse  
• I förening med sekreteraren teckna Sällskapet.  

 
Det åligger vice ordföranden att:  

• I ordförandens frånvaro träda till i hans ställe.  
 
Det åligger sekreteraren:  

• Att på ordförandens anmaning kalla till sammanträden, föra och förvara protokoll över 
styrelsens och Sällskapets sammanträden.  

• Att registrera och förvara inkommande skrivelser samt kopior av utgående.  
• Att i förening med ordföranden teckna Sällskapet.  

 
Det åligger kassören att:  

• Uppbära alla avgifter till, och verkställa alla utbetalningar från Sällskapet.  
• Föra fullständig kassabok över Sällskapets räkenskaper.  
• Mottaga och registrera inkomna medlemsansökningar.  
• Föra fullständig matrikel över Sällskapets medlemmar, aspiranter och båtar.  
• Framlägga förslag till Sällskapets budget.  
• Till betryggande belopp försäkra Sällskapets tillhörigheter samt teckna ansvarsförsäkring i 

den omfattning som styrelsen beslutar.  
• Överlämna balans- och resultaträkning för det gångna året till revisorerna.  

 Tillsammans med sekreteraren eller ordföranden teckna Sällskapet. 
 
Det åligger hamnkaptenen att:  

• Svara för ordningen inom Sällskapets hamnområde.  
• Tillse att hamnreglementet efterlevs.  
• Föra förteckning över hamnliggare och båtplatser.  
• Vid behov inför styrelsen framlägga förslag till reparation och nyanskaffning av material.  

  



 
Det åligger varvschefen att:  

• Svara för ordningen inom Sällskapets varvsområde..  
• Tillse att varvsreglementet efterlevs.  
• Organisera sjösättning och upptagning av båtar.  
• Vid behov inför styrelsen framlägga förslag till reparation och nyanskaffning av materiel.  

 
Det åligger suppleant att:  

• Deltaga i styrelsemöten.  
• Vid behov vikariera på sammanträden för icke närvarande styrelsemedlem.  
• Om styrelseledamot före mandatets utgång avgår inträda i hans ställe.  

 
§ 13 Revisorer  

• Sällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och 
avgår växelvis vartannat år.  

• En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.  
• Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper samt till 

årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.  
 
Kommentar: Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av 
revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta 
del av Sällskapets räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
 
§14 Det åligger revisorerna att:  

• Granska Sällskapets verksamhet samt noga följa den ekonomiska utvecklingen.  
• Till årsmötet avlägga revisionsberättelse.  

 

§ 15 Årsmöte:  
• Sällskapet håller årsmöte under mars månad. Härutöver kan Sällskapet kallas till extra 

föreningsmöte när styrelsen så beslutar eller då minst 25% av medlemmarna skriftligen 
anhåller därom hos ordföranden. Vid skriftlig anhållan skall angivas de ärenden som 
önskas behandlade. Tidpunkt och plats för möte bestämmes av styrelsen med 
iakttagande av att kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton (14) dagar 
före mötet. 

  



 
§ 16 Valberedning  

• Valberedningen, 3 personer, bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en 
sammankallande och 1 suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.  

• Valberedningens uppgift är att:  
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål 

för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.  
• Mottaga nomineringar från Sällskapets medlemmar.  
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.  
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.  

• Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.  
 
Kommentar: Valberedningen skall  
• Vid inledningen av sitt arbete, någon månad innan förslaget skall vara klart inhämta styrelsens 
synpunkter.  
• I god tid före utsändande av kallelse till årsmöte lämna förslag till styrelsen för utskick 
tillsammans med kallelsen. 

 Verka för att styrelsen består av ledamöter med  lämpligt lång erfarenhet av båtlivet 

 Verka för att styrelsen har en jämn könsfördelning 

 Verka för att de ledamöter som föreslås inte hamnar i  jävssituation 

 Verka för att de ledamöter som föreslås åtnjuter förtroende bland TSS medlemmar  
 
 
 
§17 Det åligger valberedningen:  

• I god tid före årsmötet vidtala kandidater till de förtroendeposter för vilka val skall hållas av 
årsmötet.  

• Valberedningen är endast ansvarig inför årsmötet.  
 
§18 Vid årsmöte skall följande punkter tas upp på dagordningen: 

1. Årsmötet öppnas.  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
4. Upprättande av röstlängd. 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringsmännen 

fungerar även som rösträknare. 
6. Rapporter och förslag från styrelsen. 
7. Skriftliga förslag från medlemmar. 
8. Styrelsens årsberättelse. 
9. Kassörens rapport. Förslag till budget och avgifter. 
10. Revisorernas berättelse. 
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
12. Val. 

Val av styrelsemedlemmar för en tid av två år. 
Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 
Val av klubbmästare för en tid av ett år. 
Val av en revisor för en tid av två år. 
Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
Val av två medlemmar till valberedningen på ett år. 
Val av en medlem till suppleant i valberedningen på ett år. 

13. Övriga frågor 
14. Årsmötets avslutning. 

 



§ 19 Stadgeändring  
• Stadgeändring är beslutad om Sällskapet fattar samma beslut vid två på varandra 

följande föreningsmöten med enkel majoritet vid det första och 2/3-dels majoritet vid det 
andra. 

 

 Tiden mellan två föreningsmöten skall vara minst 1 månad. 
 
§ 20 Hamn och uppläggningsanläggningar  

• För förhållandena vid Sällskapets hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt 
av Sällskapet utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av styrelsen.  

 
§ 21 Sällskapets upplösning  

• Vid fråga om Sällskapets upplösning är sammanträdet beslutsmässigt om 40% av de 
röstberättigande medlemmarna äro närvarande. För beslut fordras 3/4 majoritet vid två 
på varandra följande årsmöten.  

• Sluten omröstning skall äga rum. Vid upplösning av Sällskapet skall tillgångarna 
användas till sjösportens främjande. Riksidrottsstyrelsen skall omedelbart underrättas, 
medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av 
balans- och resultaträkning jämte revisionsberättelse.  

 


