
Motala Segelklubb bildades den 25 maj 1895 som ideell förening. 1927 bildades även den 

ekonomiska föreningen, Motala Segelklubb u.p.a. Dess ändamål är att stå som lagfaren ägare till 

klubbens fastigheter. Motala Segelklubb u.p.a. har egna stadgar. U.P.A följer fortlöpande 

styrelsens arbete under verksamhetsåret.  

1. Föreningens ändamål  

Föreningens ändamål är att: 

1. Tillvarata medlemmarnas intressen för seglingsidrott. 

2. Verka för god sjösäkerhet och en sund utveckling av båtsporten.  

3. Arrangera kappseglingar.  

4. För medlemmarnas räkning bedriva hamnverksamhet. 

5. Till medlemmar upplåta plats för båtförvaring i lokal och på uppställningsplan. 

6. Bedriva utbildning inom sjömanskap och båtsport.  

Föreningen är en ideell och allmännyttig idrottsförening som är ansluten till:  

1. Svenska Seglarförbundet SSF.  

2. Vätterns Seglarförbund VSF.  

3. Svenska Båtunionen SBU.  

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och föreskrifter samt specialförbundens 

stadgar, regler och tävlingsreglementen.  

2. Styrelse och funktionärer  

Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse som på årsmöte väljs av medlemmarna.  

Det åligger styrelsen att: 

1. Bereda de frågor som skall föreläggas föreningens möte för beslut. 

2. Tillse att föreningens beslut på årsmöte och extra möte verkställs.  

3. Ansvara för drift och underhåll av föreningens anläggning. 

4. Anordna aktiviteter och utbildning. 

5. Underhålla, uppdatera och sköta föreningens medlemsregister och båtregister. 

6. Utöver klubbseglingar anordna minst en kappseglingstävling per år. 

7. Ansvara för föreningens arkiv och fotomaterial. 

8. Utfärda nödiga ordningsföreskrifter för användande av föreningens anläggning och 

egendom.  

9. Vid behov utfärda arbetsbeskrivning och instruktioner för föreningens befattningshavare. 

Styrelsen består av: 

1. Ordförande. 

2. Vice ordförande. 

3. Sekreterare. 

4. Vice sekreterare.  

5. Kassör. 

6. Vice kassör. 

7. Varvschef. 

8. Hamnkapten. 

9. Klubbmästare. 



10. Seglingsnämndens ordförande. 

Styrelsens ledamöter samt övriga funktionärer väljs på föreningens årsmöte. Fyllnadsval kan ske vid 

extra möte. 

Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter har kallats till sammanträde samt minst tre av dem är 

närvarande.  

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott (AU) bestående av mindre än hälften av antalet styrelse-

ledamöter.  

För övrigt åligger det:  

1. Ordförande, eller när denne är förhindrad vice ordförande, att; 

1.1. Sammankalla styrelsen, när han anser detta lämpligt, eller då minst två styrelseledamöter 

gjort framställning därom.  

1.2. Låta sammankalla föreningen till ordinarie eller extra sammanträde.  

1.3. Föra ordet vid föreningens och styrelsens sammanträden. 

1.4. Representera föreningen.  

2. Kassör, eller när denne är förhindrad vice kassören, att;  

2.1. Ansvara för den ekonomiska skötseln och redovisningen av föreningens ekonomi. 

2.2. Ombesörja utbetalningar. 

2.3. Fakturera av årsmötet eller styrelsen beslutade avgifter. 

2.4. Fortlöpande redovisa det ekonomiska läget vid styrelsemöten och andra möten.  

2.5. Ansvara för att bokslut upprättas.  

3. Sekreterare, eller när denne är förhindrad vice sekreteraren, att: 

3.1. Föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden.  

3.2. Ombesörja föreningens och styrelsens skriftväxling och annonsering.  

3.3. På anmodan av ordförande utfärda kallelse till föreningens möten.  

4. Klubbmästaren att; 

4.1. Anordna festligheter för att stärka samhörigheten inom föreningen. 

4.2. Svara för uthyrningen av föreningens klubblokal. 

4.3. Svara för klubblokalens skötsel.  

5. Varvschefen att; 

5.1. Utöva tillsyn och skötsel av varvsbyggnad, övriga byggnader och markanläggningar inom 

föreningens område. 

5.2. Tillsammans med Hamnkapten ansvara för uthyrningen av båtplatser vid Y-bommar och 

jollebryggor. 

5.3. Ansvara för båtuppställningsplatser vintertid. 

6. Hamnkaptenen att; 

6.1. Vid kappseglingar samt när det efterfrågas ge anvisning till gästande båtar om lämpliga 

förtöjningsplatser. 

6.2. Ansvara för bojplatser vid brygga. 

6.3. Tillsammans med Varvschefen ansvara för fördelning och uthyrning av byggplatser vid Y-

bommar samt jollebryggor. 

6.4. Fördela bojplatser till föreningens medlemmar 

6.5. Ansvara för skötsel av föreningens bojar. 

6.6. Organisera upptagning och sjösättning.  



7. Seglingsnämndens ordförande att; 

7.1. Anordna klubbkappseglingar. 

7.2. Anordna minst en allmän kappsegling i vilken utomstående seglingsklubbars båtar kan delta, 

se p 12.  

8. Valberedningskommittén att; 

8.1.  I god tid före årsmötet lämna förslag till val av funktionärer till ersättning av de som står i 

tur att avgå. 

8.2.  Valberedningen följer fortlöpande styrelsens arbete under verksamhetsåret.  

9. Arbetsgrupper och arbetsplikt 

9.1. Medlem i föreningen har arbetsplikt i enlighet med de föreskrifter som beslutas av 

föreningsmöte och styrelse. 

9.2. Medlem som har arbetsplikt placeras av styrelsen i en arbetsgrupp. 

9.3. Arbetsgruppernas antal och verksamhet beslutas av styrelsen. 

3. Verksamhet och räkenskapsår  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1:a januari till 31:a december.  

4. Medlemskap, årsavgift och båtavgift  

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till föreningen. Ansökan behandlas av styrelsen som 

även fattar beslut om att bevilja medlemskap. 

Medlem är den som betalat löpande års medlemsavgift.  

Medlemskap i föreningen är personligt och kan avse enskild medlem, familjemedlem eller 

hedersmedlem. Som familjemedlem räknas, under förutsättning att de antagits som medlemmar av 

styrelsen, medlems make/maka, sambo samt hemmavarande barn till och med det år det fyller 20 år. 

Medlem skall senast på fakturerad förfallodag till föreningen betala de avgifter som bestämts för det 

löpande räkenskapsåret. 

Medlem som inte betalar sina avgifter anses ha utträtt ur föreningen.  

Medlem som motverkar föreningens ändamål, skadar dess intressen eller genom sitt uppförande 

nedsätter dess anseende kan på årsmöte eller extra möte uteslutas ur föreningen. För uteslutning 

krävs att två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är ense därom.  

Årsavgiftens och båtavgiftens storlek fastställs av årsmötet.  

5. Hedersmedlem  

Alla medlemmar i Motala Segelklubb kan nominera kandidater till hedersmedlem.  

Nomineringen kan ske under perioden mellan två årsmöten, fram till fyra veckor innan kommande 

årsmöte. Endast en hedersmedlem bör utses per verksamhetsår. Ledord och riktlinjer som ska 

användas vid bedömningen av nominerade kandidater är:  

1. Ideellt långvarigt styrelsearbete eller annat särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen som 

bidragit till föreningens utveckling eller främjat dess intressen och anseende.  

2. Extra förtjänstfulla insatser och resultat inom seglingssporten på Svenska mästerskap eller 

likvärdigt.  

3. Långt aktivt medlemskap för främjande av båtsporten runt Vättern.  



Styrelsen väljer ut en av de nominerade kandidaterna och föreslår att medlemmen utses till 

Hedersmedlem vid kommande årsmöte.  

Samtliga hedersmedlemmar presenteras med namn på en speciell ”träplatta” i form av ett roder i 

MSK`s klubbhus. Hedersmedlemmar erlägger årsavgift i likhet med övriga medlemmar undantaget de 

hedersmedlemmar som utsetts före år 2015 som är befriade från årsavgift.  

6. Båtar  

Medlems båt intas i föreningens eskader genom beslut av styrelsen.  

Ägs en båt av flera delägare skall samtliga delägare vara medlemmar i föreningen för att båten skall 

upptas i föreningens eskader.  

Det åligger medlem att tillse att båt som upptagits i föreningens eskader är försäkrad.  

7. Sammanträden  

Föreningens medlemmar kallas, genom kungörande på MSK:s hemsida och anslag i klubbhuset, varje 

år till minst tre ordinarie sammanträden:  

1. I oktober månad, benämnt höstmöte. 

2. I februari månad hålls årsmöte. 

3. I maj månad, benämnt vårmöte.  

Kallelse kan även ske genom e-post, brev eller personlig kallelse.  

Styrelsen har rätt att neka behandling av fråga, väckt av enskild medlem, om inte skriftlig framställan 

kommit ordföranden tillhanda senast åtta dagar före mötet.  

För övrigt kallas föreningens medlemmar till extra möte när; 

1. Styrelsen så anser lämpligt. 

2. Minst fem medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställning därom och i framställan 

angett det ärende som skall behandlas. Styrelsen skall i sådant fall omgående kalla till extra 

möte som skall hållas inom åtta dagar från det framställan mottogs av styrelsen.  

Kallelse till föreningsmöte skall ske minst sex dagar före den utsatta tiden.  

Vid årsmötet skall förekomma: 

1. Val av ordförande att leda föreningsstämman. 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 

3. Val av rösträknare samt upprättande av röstlängd.  

4. Val av två medlemmar att jämte ordförande justera mötesprotokollet.  

5. Föredragning av styrelsen och revisorernas berättelse.  

6. Framläggande av årsredovisning.  

7. Fastställande av resultat och balansräkning.  

8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av styrelsens ledamöter som står i tur att avgå.  

10. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.  

11. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplanering för kommande år. 

Jämna år väljs ordförande, sekreterare, klubbmästare, hamnkapten, vice kassör samt festkommitté. 



Ojämna år väljs kassör, varvschef, vice ordförande, vice sekreterare, seglingsnämnd och 

seglingsnämndsordförande (3 st.) 

Varje år väljes tre styrelsesuppleanter, mätningsman, fotoalbumsförvaltare, valberedningskommitté 

(3 st.) samt två revisorer och en revisorssuppleant med uppgift att granska föreningens räkenskaper 

under löpande räkenskapsår.  

Styrelsen äger rätt att adjungera medlem för visst uppdrag.  

Vid vårmötet:  

1. Meddelas tid och datum för säsongens seglingar.  

2. Frågor av allmän karaktär. 

3. Övriga frågor.  

Vid höstmötet: 

1. Redovisning av resultat av sommarens seglingar. 

2. Prisutdelning 

3. Genomgång av utförda arbeten. 

4. Redogörelse för kommande verksamhetsplanering. 

5. Övriga frågor  

8. Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening.  

9. Röstning  

För att beslut skall vara bindande för föreningen krävs att minst sex medlemmar närvarit och biträtt 

beslutet när det fattades.  

Rösträttberättigade vid föreningens möten är enskild medlem, familjemedlem som fyllt 18 år samt 

hedersmedlem. Alla medlemmar har yttranderätt vid föreningens möten. 

Rösträtt tillkommer endast den medlem som är närvarande personligt vid föreningens möte. 

Omröstning är öppen såvida det inte vid ärendets behandling framställs förslag om sluten 

omröstning vilken i så fall ska äga rum.  

Vid lika antal röster gäller, utom i fråga om val, den mening som ordförande biträder.  

Vid lika antal röster i val avgörs valet genom lottning.  

10. Revision  

Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december.  

Den 30 januari skall räkenskaper jämte föregående räkenskapsårs styrelseprotokoll vara tillgängliga 

för granskning av föreningens revisorer.  

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt avge revisionsberättelse.  

11. Flagga och standert  

Föreningens flagga är den svenska handelsflaggan.  

Föreningens standert har form av en likbent blå triangel med klubbens initialer i vit färg.  



Föreningens standert får endast föras på båt, som tillhör föreningens eskader.  

Båt som ingår i föreningens eskader och kappseglar skall föra föreningens standert. 

12. Klubbseglingar mm  

Föreningen anordnar årligen minst en allmän kappsegling med utdelning av tävlingspriser. I denna 

kappsegling äger främmande segelsällskaps båtar rätt att delta. Anmälningsavgift bestäms av 

styrelsen som även fastställer tidpunkten för de allmänna kappseglingarna.  

13. Stadgeändring  

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan framläggas på ordinarie eller extra 

föreningsmöte.  

Beslut om ändring eller tillägg till gällande stadgar skall för att vara gällande fattas: 

1. Med två tredjedels majoritet av de på mötet närvarande medlemmarna. 

2. Fastställas på två efter varandra följande ordinarie föreningsmöten, varav ett kan vara extra 

möte. 

3.  Framlagt förslag till ändring i stadgarna skall för att vara gällande antas utan förändringar på 

båda föreningsmötena. 

Ovanstående stadgar antogs på vårmötet 2004 och ersatte då tidigare stadgar antagna 1983. 

Stadgarna reviderades på extra medlemsmöte 2016 samt på årsmöte 2020. 


