
Hela §5 i Stadgar för Motala Segelklubb skrivs om enligt nedan: 

* 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:  

    # Ideellt långvarigt styrelsearbete eller annat särskilt förtjänstfullt arbete inom 
klubben som bidragit till klubbens utveckling eller främjat dess intressen och 
anseende. 

    # Extra förtjänstfulla insatser/arbete/resultat inom seglingssporten på Svenska 
mästerskap eller likvärdigt. 

    # Långt aktivt arbete/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. Gäller inte 
hedersmedlemmar utsedda före år 2015, de är befriade från årsavgift. 

§ 4 i stadgarna: 

Mening:  

"Medlem skall före 31 december till föreningen erlägga de avgifter som bestämts för det 

löpande räkenskapsåret, vilket omfattar tiden 1 januari till 31 december."  

 

Ändras till: 

"Medlem skall senast fakturerad förfallodag till föreningen erlägga de avgifter som bestämts 

för det löpande räkenskapsåret, vilket omfattar tiden 1 januari till 31 december."  

 

 § 7 i stagarna: 
 
Mening: 
 

"Klubbens medlemmar kallas varje år genom annons i minst en ortstidning eller genom brev, 

e-post eller personlig kallelse till minst tre ordinarie sammanträden, det ena i oktober månad, 

vilket benämnes höstmöte, det andra i februari månad benämnt årsmöte samt i maj månad 

vårmöte."  

 

Ändars till: 

"Klubbens medlemmar kallas varje år, genom MSK hemsida och anslag i klubbhuset, till 

minst tre ordinarie sammanträden, det ena i oktober månad, vilket benämnes höstmöte, det 

andra i februari månad benämnt årsmöte samt i maj månad vårmöte. Kallelse kan även ske 

genom e-post, brev eller personlig kallelse. " 

 

Mening: 

"Sker kallelse till ordinarie sammanträde genom annonsering, skall detta tillkännagivas i en 



ortstidning minst sex dagar före den utsatta tiden. Kallelse via brev eller personlig kallelse till 

ordinarie sammanträde skall ske minst sex dagar före den utsatta tiden. 

Vid annonsering används klubbens initialer MSK." 

 

Ändars till: 

 

"Kallelse till ordinarie sammanträde skall ske minst sex dagar före den utsatta tiden." 
 


