
 

 

 STADGAR
 
§ 1 Namn 
Sällskapets namn är Limhamns Segelsällskap, förkortat LSS.
 
§ 2 Ändamål 
Sällskapets ändamål är att befrämja båt
gemenskap och bedriva ungdomsverksamhet
 
§ 3 Medlemskap 
Efter skriftlig ansökan erhålles medlemskap årsavgift betalats. Medlem ska före den 1 maj 
till sällskapet erlägga de avgifter som bestämts för det löpande räkenskapsåret 1 januari
31 december. Medlem som inte efter skriftlig påminnelse gjort detta den 1 ju
styrelsen uteslutas och vilken meddelas
 
§ 4 Utträde 
Medlem, som vill utträda, gör skriftlig anmälan till styrelsen och skiljs från medlemskapet. 
 
§ 5 Uteslutande 
Styrelsen kan utesluta medlem som gör sig skyldig till klan
enligt styrelsens bedömning
meddelas i skriftlig varning 
att besvära sig till styrelsen.
 
§ 6 Årsavgifter 
Årsavgifterna för medlemmar fastställs på årsmötet.
 
§ 7 Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av minst 
 
§ 8 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen av de
styrelsemedlemmar, minst två i förenin
 
§ 9 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av två andra ledamöter i övrigt 
och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslags
 
§ 10 Styrelsens ansvar
Varje ledamot är ansvarig inför sällskapet för sin förvaltning. Styrelseledamöterna är 
solidariskt ansvariga för vid styrelsemöte fattat beslut, om ingen reserverat sig.
 
§ 11 Ledamöter i styrelsen för Småbåtshamnen i Limhamn
Föreningens representanter i styrelsen för Hamnbolaget utses av årsmötet och väljs på två 
år. Två ordinarie ledamöter väljs växelvis varav en av dessa ska vara ledamot i LSS´ 
styrelse. Suppleant väljs på två år. Valberedningen uppdras att nominera repre
till Småbåtshamnen i Limhamn AB’s styrelse
 

STADGAR 

Sällskapets namn är Limhamns Segelsällskap, förkortat LSS. 

Sällskapets ändamål är att befrämja båtliv, utveckla medlemmarnas sjömanskap, verka för 
gemenskap och bedriva ungdomsverksamhet 

Efter skriftlig ansökan erhålles medlemskap årsavgift betalats. Medlem ska före den 1 maj 
till sällskapet erlägga de avgifter som bestämts för det löpande räkenskapsåret 1 januari
31 december. Medlem som inte efter skriftlig påminnelse gjort detta den 1 ju

vilken meddelas skriftligen om detta. 

Medlem, som vill utträda, gör skriftlig anmälan till styrelsen och skiljs från medlemskapet. 

Styrelsen kan utesluta medlem som gör sig skyldig till klandervärt uppträdande och
enligt styrelsens bedömning skadar sällskapets ändamål eller anseende. Sådan medlem 

skriftlig varning med mottagningsbevis. Varnad eller utesluten medlem har rätt 
till styrelsen.  

vgifterna för medlemmar fastställs på årsmötet. 

Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och två suppleanter. 

Firmateckning 
Sällskapets firma tecknas förutom av styrelsen av dessa därtill utsedda 
styrelsemedlemmar, minst två i förening. 

Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av två andra ledamöter i övrigt 
och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsens ansvar 
Varje ledamot är ansvarig inför sällskapet för sin förvaltning. Styrelseledamöterna är 
solidariskt ansvariga för vid styrelsemöte fattat beslut, om ingen reserverat sig.

Ledamöter i styrelsen för Småbåtshamnen i Limhamn
Föreningens representanter i styrelsen för Hamnbolaget utses av årsmötet och väljs på två 
år. Två ordinarie ledamöter väljs växelvis varav en av dessa ska vara ledamot i LSS´ 
styrelse. Suppleant väljs på två år. Valberedningen uppdras att nominera repre
till Småbåtshamnen i Limhamn AB’s styrelse.  

utveckla medlemmarnas sjömanskap, verka för 

Efter skriftlig ansökan erhålles medlemskap årsavgift betalats. Medlem ska före den 1 maj 
till sällskapet erlägga de avgifter som bestämts för det löpande räkenskapsåret 1 januari-
31 december. Medlem som inte efter skriftlig påminnelse gjort detta den 1 juli, kan av 

Medlem, som vill utträda, gör skriftlig anmälan till styrelsen och skiljs från medlemskapet.  

dervärt uppträdande och som 
skadar sällskapets ändamål eller anseende. Sådan medlem 

tesluten medlem har rätt 

a därtill utsedda 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av två andra ledamöter i övrigt 
och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 

Varje ledamot är ansvarig inför sällskapet för sin förvaltning. Styrelseledamöterna är 
solidariskt ansvariga för vid styrelsemöte fattat beslut, om ingen reserverat sig. 

Ledamöter i styrelsen för Småbåtshamnen i Limhamn AB 
Föreningens representanter i styrelsen för Hamnbolaget utses av årsmötet och väljs på två 
år. Två ordinarie ledamöter väljs växelvis varav en av dessa ska vara ledamot i LSS´ 
styrelse. Suppleant väljs på två år. Valberedningen uppdras att nominera representanter 



 

 

§ 12 Revision 
För årlig granskning av sällskapets räkenskaper, som ska föras per kalenderår, ska 
årsmötet välja två revisorer växelvis med ett års förskjutna mandatperioder och en 
suppleant. 
 
§ 13 Medlemsmöten 
Med sällskapet hålls årsmöte i mars, vårmöte i maj och höstmöte i oktober månad. Extra 
möten hålls om styrelsen beslutar så, eller om minst 20 medlemmar skriftligt begär det 
med angivande av ärenden som önskas behandlas. Tidpunkt för mötena bestäms av 
styrelsen och kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. 
Årsmötet leds av vid mötet utsedd ordförande. Övriga möten leds av sällskapets 
ordförande. 
 
§ 14 Rösträtt 
Rösträtt har varje medlem som erlagt förfallna avgifter. 
Rösträtt får inte utövas med fullmakt. 
Ej röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt. 
 
§ 15 Beslutsmässighet 
För detta krävs att fem procent av de röstberättigade medlemmarna är närvarande. 
 
§ 16 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 
1. Fråga om mötets riktiga utlysande. 
2. Val av ordförande att leda årsmötet. 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 
4. Styrelsens och ev. kommittéers berättelser. 
5. Ekonomisk rapport samt budgetförslag för kommande år. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Bestämmande av årsavgifter för kalenderåret. 
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år. 
10. Val av revisorer och suppleant för ett år. Styrelseledamöter och suppleanter får inte 

delta i valet. 
11. Val av representanter till Småbåtshamnen i Limhamn AB’s styrelse. 
12. Val av valberedning för förberedande av nästa årsmötes styrelse- och revisorsval. 

Valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillgängligt senast 14 dagar före 
årsmötet.  

13. Propositioner 
14. Motioner 
 
Ingen får väljas som inte till valberedningen förklarat sig villig att acceptera uppdraget eller 
som är närvarande på mötet. 
 
 
§ 17 Ärenden vid vår- och höstmöten 
Vid vår- och höstmöte ska följande ärenden förekomma: 
1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
3. Propositioner 
4. Motioner från medlem eller kommitté. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast 30 

dagar innan medlemsmötet och delges medlemmarna 14 dagar innan mötet via e-post 



 

 

och på anslagstavlan i klubbhuset. Motion kan av styrelsen tillstyrkas, avslås eller 
delvis avslås med förklaring. 

   
§ 18 Verksamhetsår, räkenskapsår och revision 
Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till årsmöte. Styrelsen redovisar 
verksamheten, som ska omfatta räkenskapsåret 1 januari – 31 december i form av 
verksamhetsberättelsen, ekonomisk rapport samt budgetförslag som senast den 15 
februari ska tillhandahållas revisorerna för granskning. Revisorerna ska granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret och till styrelsen lämna 
en revisionsberättelse före årsmötet. 
 
§ 19 Beslutsfattning 
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen eller sluten votering. Vid votering 
bestäms utgången - om annorlunda ej angives - genom enkel majoritet. Om vid öppen 
votering, som inte avser personval, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla genom 
lottning. Vid personval och sluten votering ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
I stadgefrågor erfordras kvalificerad majoritet bestående av 2/3 av de närvarande 
röstberättigade medlemmarna. 
Ordföranden bekräftar beslut genom klubbslag. 
 
§ 20 Ekonomiska beslut 
Beslut i fråga av ekonomisk natur, utöver fastslagen budget, får bara fattas om frågan varit 
upptagen i föredragningslistan för ett medlems-möte. Styrelsen fattar beslut om 
anspråkstagande av fonderade medel till avsedda ändamål utan att frågan behandlats på 
medlemsmöte. 
 
§ 21 Stadgefrågor 
Ändring av stadgarna fordrar beslut av två ordinarie medlemsmöten varav ett ska vara 
årsmötet. Proposition aviseras i klubbhuset och på hemsidan. 
 
§ 22 Husregler 
Styrelsen utfärdar husregler. 
 
§ 23 Upplösning av sällskapet 
Beslut om upplösning av sällskapet får bara beslutas vid ordinarie årsmöte och ska 
bekräftas vid nästa möte. Det ska innehålla föreskrift om användning av sällskapets 
tillgångar för bestämt seglingsfrämjande ändamål och delges Riksidrottsförbundet genom 
bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av 
revisionsberättelse och balans-, vinst- och förlusträkningar. 
 
 
 
Stadgar fastställda vid 
Vårmötet 2015-05-26 
 


