Stadgar OXSS
reviderade vid årsmötet 2020-03-15 och ersätter stadgar från 2017-02-19

Oxelösunds segelsällskap (OXSS), stiftat den 24 april 1962 har till ändamål att främja båtliv och
segelsporten.

§ 1 Medlemskap
Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan.
Medlem kan efter beslut av styrelsen utses till hedersmedlem

§ 2 Medlemsavgifter
Medlem erlägger en årsavgift vars storlek bestäms vid varje årsmöte och ska inbetalas efter
anmodan av styrelsen.
Hedersmedlem och tidigare ständig medlem är befriad från avgifter

§ 3 Styrelsen
Styrelsen ska verka för Oxelösunds Segelsällskaps utveckling och tillvarata dess intressen.
Oxelösunds Segelsällskaps angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av ordförande
och minst 5 övriga ledamöter jämte 2 suppleant.
Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade
Medlemmar.
Adjungerad till styrelsen är sektions ansvariga
Styrelsen kan adjungera medlem till specifikt uppdrag för redovisning i styrelsen.
Då fråga skall avgöras genom röstning i styrelsen skall vid lika antal röster, avgörandet fällas
genom ordförandens röst.
Ordförande samt kassör tecknar firma var för sig.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant,
som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för
tiden intill nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 4 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och kan fatta beslut då minst 5 av
styrelsens ledamöter är närvarande. Suppleant har rösträtt när ordinarie ledamot är
frånvarande.
Extra styrelsemöte hålls då någon i styrelsen så begär, eller om 10 medlemmar begär detta
skriftligen och skäl till mötet.

§ 5 Arbetsfördelning
Ordförande
Det åligger ordförande att:
• Ordföranden är ansvarig för OXSS officiella representation, leder styrelsens arbete.
• Ansvarar för dessa stadgars efterlevnad.

Vice Ordförande
Det åligger vice ordförande att:
• Ersätta ordförande vid dennes frånvaro.
• Ansvarar för sponsorfrågor.
Sekreterare
Det åligger sekreterare att:
• Föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden samt distribuera protokoll
till styrelse och sektionsansvarig, samt revisorer.
• Registrera och förvara inkommande skrivelser,
• Ansvara för föreningens medlemsmatrikel,
• Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna alla utgående skrivelser och
förvara kopior av dessa samt att i samråd med ordförande upprätta förslag till
styrelsens årsberättelse.
• Ansvara för klubbens dokumenthanteringssystem
Kassör:
Det åligger kassören att:
• Uppbära alla avgifter och ev. anslag till föreningen och verkställa alla löpande
utbetalningar för OXSS, dock skall utbetalningar godkännas av ordförande eller
redovisas och protokollföras på nästkommande styrelsemöte.
• Ansvara för fullständig kassabok
• Leverera månadsrapport till styrelsemöten med kommentarer.
• Tillse att medlemsmatrikel och inventarieförteckning årligen förs,
• Ansvara för förvaltning av föreningens kapital
• Till betryggande belopp försäkra OXSS idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter.
• Ansvara för tömning av postfack.
Informationsansvarig
Det åligger informationsansvarig att:
• Ansvara för OXSS hemsida samt nyhetsbrev
• Ersätta sekreterare vid dennes frånvaro
• Kontaktperson mot media.
• Hantera inkommande mail.
Ledamot 1
Det åligger ledamot att:
• Representera Jolle verksamhet
Ledamot 2
Det åligger ledamot att:
• Förvaltningsansvarig
• Upprätthålla inventarieförteckning
Suppleanter ersätter ordinarie styrelsemedlem vid dennes frånvaro

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande,
Styrelsen kan utse andra att företräda klubben.

§ 6 Ansvar
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Firma tecknare är
ordförande och kassör. Styrelsen kan delegera begränsad teckningsrätt för specifika
ansvarsområden.

§ 7 Sektioner
Verksamheten handläggs av de sektioner, som årsmötet fastställer.
Sektions ansvarig skall vara vald av minst 5 medlemmar på ett protokollfört sektionsmöte.
Adjungerad till styrelsen är sektions ansvarig.
Det åligger sektionsrepresentanter att:
• bevaka och till styrelsen rapportera sektionens aktiviteter
• att anordna, leda och protokollföra sektionens aktiviteter inom OXSS, dels allmänna
tävlingar, samt att enligt styrelsens bestämmande ombesörja OXSS representation
utåt i de aktiviteter sektionen handhar.
Sektionen upprättar förslag till utgift- och inkomstbudget samt arbetsplan för sektionens
verksamhet för kommande verksamhetsår. Förslaget inlämnas till styrelsen vid tidpunkt som
denna bestämmer.
Styrelsen, som har rätt att göra eventuella ändringar i förslaget, fastställer och protokollför
utgifts- och inkomstbudget och handlingsplan för varje sektion.
Styrelsen har rätt att upplösa sektion alternativt avsätta representant.

§ 8 Årsmöte
Oxelösunds Segelsällskap håller:
ordinarie årsmöte i februari/mars månad
extra årsmöte, när så erfordras eller begärs av några i styrelsen (minst 3 st) alternativt någon
av revisorerna eller enskilda medlemmar (minst 30st).
Tidpunkt och plats för möte bestäms av styrelsen under iakttagande av att kallelse till
ordinarie årsmöte/extra möte ska utfärdas senast 14 dagar före mötet.
Endast frågor som finns i kallelse behandlas på extramöte.

§ 9 Ärenden på ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande,
2. Fråga om mötets behöriga utlysande,

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet,
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
5. Verksamhetsberättelse,
6. Ekonomisk rapport,
7. Revisorernas berättelse,
8. Fråga om ansvarsfrihet för sektionerna och styrelsen för den tid revisionen avser,
9. Fastställande av årsavgift,
10. Fastställande av sektioner för nästkommande verksamhetsår,
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
12. Beslut om teckning av OXSS firma,
13. Val av styrelse och sektions representant se nedan,
14. Val av revisorer.
15. Val av valberedning,
16. Motioner från styrelsen eller röstberättigad medlem inlämnas till sekreteraren
Senast en månad före fastställt årsmöte. Motion/förslag skall finnas med i kallelsen till
årsmötet,
17. Mötesavslutande.
År 1
Ordförande för två år.
Sekreterare för två år.
En styrelseledamot för två år.
En informationsansvarig för två år.
Ordförande för valberedningen för två år.
Styrelsesuppleant för två år.
Revisor för två år
År 2
Vice ordförande för två år.
Kassör för två år.
En styrelseledamot för två år.
Två ledamöter i valberedningen för två år.
Styrelsesuppleant för två år.
Revisor för två år

Varje år
en revisorssuppleant
aktiva sektioner

§ 10 Rösträtt
Rösträtt på medlemsmöte tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under
året uppnått 15 år Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

§ 11 Beslutsmässighet
Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet dock minst 15 medlemmar under förutsättning att kallelse utgått via
brev eller meddelats Via e-mail till registrerad adress av OXSS, 2 veckor innan sådant möte
avhålls.
Styrelsen ska hålla regelbundna möten, minst 6 per år, till dessa möten kallas
styrelseledamöter via utsändande av föregående mötes protokoll. Alla medlemmar äger rätt
att, anmäla frågor till styrelsen. Styrelsen behandlar frågan snarast.

§ 12 Verksamhets-. och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till närmast kommande ordinarie
årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm)
tillställs revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 13 Revisorer, granskning av räkenskaper.
Revisorerna åligger att granska sektionernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper
under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14 Beslut på årsmötet
Beslut fattas med acklamation eller avgöras genom votering (öppen eller sluten). Vid
votering bestäms utgången, utom i frågor som avser § 16, genom enkel majoritet. Om vid
öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, gäller ordförandes röst som
utslagsröst. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal får lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 15 Beslut av ekonomisk natur
Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan inte varit upptagen på
föredragningslistan för mötet.

§16 Avyttrande eller belåning av OXSS fasta egendom
OXSS äger Fastigheterna, Femöre 1:15, Femöre 1:58, 2st Båthallar på Femöre 1:4.
Beslut avseende försäljning eller belåning av föreningens fastigheter skall fattas på
årsmöte och vid en extrastämma med minst 2/3 s majoritet av vid mötet närvarande
röstberättiga medlemmar (minst 30 st.). Extrastämma får hållas tidigast 2 månader efter
årsmötet/extrastämma där protokoll från årsmöte/extrastämma bifogats kallelsen till
stämman.

§ 17 Utträde ur föreningen
Medlem som vill utträda ur Oxelösunds Segelsällskap skall till styrelsen göra en skriftlig
anmälan därom.
Medlem är därefter skild från föreningen, eventuellt förfallna avgifter skall erläggas på
uppmaning av styrelsen.
Medlem som icke i den ordning föreningens stadgar föreskriver erlagt stadgad årsavgift eller
som på annat sätt brutit mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur Oxelösunds
Segelsällskap.
Fråga om uteslutning av medlem kan inte avgöras innan medlem beretts tillfälle att inom14
dagar från sådan underrättelse själv eller via ombud yttra sig i ärendet.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges vederbörande medlem
skriftligen. Medlem, som utesluts av styrelsen, äger rätt att vid nästa möte med
Oxelösunds Segelsällskap söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att
han/hon inom 14 dagar efter det att han/hon fått del av beslutet, skriftligt anmält besvär över
detsamma hos styrelsen.
Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålls närmast efter
besvärstidens utgång, och skall särskilt anges i kallelsen till mötet, till vilket klaganden via brev
kallats senast 8 dagar innan utsatt tid förmötet.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det
styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan
Oxelösunds Segelsällskap och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga
avgifter.

§ 18 Stadgeändring
Beslut att ändra stadgarna fattas av årsmöte. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två
på varandra följande årsmöten och att den på den senare stämman biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande.

§ 19 Föreningens upplösning
Beslut om förändrad inriktning eller upplösning av Oxelösunds Segelsällskap får endast
behandlas vid ordinarie årsmöte och ska godkännas på extrastämma.
Extra stämma får hållas tidigast 2 månader efter årsmöte där protokoll från årsmötet bifogats
kallelsen till extrastämman.
För godkännande av beslut om upplösning erfordras beslut av minst 2/3
av vid respektive möte närvarande röstberättigade medlemmar (minst 30st).
Beslut om upplösning skall innehålla föreskrift om användning av OXSS tillgångar för
bestämt, idrottsfrämjande ändamål i Oxelösund och skall omedelbart delgivas respektive
specialförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

§ 20 Övriga tillämpliga stadgar
Utöver dessa stadgar gälla riksidrottsförbundets och seglarförbundets stadgar och övriga
föreskrifter och anvisningar samt specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga
utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.
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