
Segel Sällskapet Gäddvikens

STADGAR
Gä� llände frä� n 7 äpril 2022

§ 1 Ändamål

Mom.1 Sä� llskäpet ä� r en sämmänslutning mellän personer intresseräde fo� r segling.

Mom.2 Dess nä� rmäste uppgifter ä� ro ätt ho� jä och bevärä hä�gen fo� r livet pä�  sjo� n, sämt verkä fo� r utbildände äv 
ett gott sjo� mänskäp bländ sinä medlemmär, frä�mst genom änordnände äv sä�vä� l käppsegling som 
eskädersegling och ungdomsverksämhet.

Mom.3 Det skäll verkä fo� r ätt bevärä och vä� rdä ä� ldre seglände fritidsyächter.

Mom.4 Det skäll drivä en klubbhämn med vinter- och sommärplätser fo� r i sä� llskäpet inregistreräde yächter, 
klubbhus sämt en klubbholme.

§ 2 Medlemskap

Mom.1 Medlemskäp i sä� llskäpet kän vinnäs genom skriftlig änso� kän till styrelsen. So� känden skä visä sitt 
intresse fo� r segling, exempelvis genom ätt inregistrerä en yächt eller äktivt hä deltägit i sä� llskäpets 
verksämheter. Inväl äv medlem sker efter beslut i styrelsen. 

Mom.2 Medlem fo� rbinder sig ätt fo� ljä “Fo� rordning ro� rände ällmä�nt ärbete”.

Mom.3 Medlem under 21 ä� r ä� r junior. 

§ 3 Hedersledamotskap och övriga utmärkelser 

Medlem som gjort sä� llskäpet vä� rdefullä tjä�nster eller pä�  ännän sä� tt frä�mjät dess verksämhet och 
ä�ndämä� l kän äv styrelsen vä� ljäs till hedersledämot eller tilldeläs sä� llskäpets fo� rtjä�nsttecken eller 
fo� rtjä�nstpläkett. Fo� rsläg hä� rom kän ä�ven vä�ckäs äv enskild medlem i skriftlig främstä� llning till 
styrelsen.

§ 4 Uteslutning av medlem

Uteslutning kän ske äv:
• Medlem som inte inom fo� reskriven tid erlägt sinä ävgifter.
• Medlem som genom kländervä� rt personligt uppträ�dände skädär sä� llskäpets änseende, pä�  ett

uppenbärt sä� tt missko� ter sin i sä� llskäpet inregistreräde yächt, eller i o� vrigt bryter mot nä�gon äv
sä� llskäpets städgär eller fo� rordningär.

Innän främstä� llän om uteslutning go� rs, skäll styrelsen tvä�  gä�nger skriftligen värnä medlemmen, värvid 
denne skäll beredäs tillfä� lle ätt ävge fo� rkläring. Beslut om uteslutning äv medlem fättäs, pä�  fo� rsläg äv 
styrelsen, äv sä� llskäpet vid ordinärie medlemsmo� te.
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§ 5 Inregistrering av yacht

Mom.1  Endäst äv medlem ä� gd segelyächt kän inregistreräs i sä� llskäpets eskäder. 

Mom.2 Anso� kän om inregistrering äv yächt go� rs till styrelsen, som med hä�nsyn till yächtens utformning och 
skick beslutär om inregistrering skäll beviljäs eller ej.

Mom.3 Fo� r inregistreräd yächt, som ä� gs äv flerä medlemmär gemensämt, upptäs endäst en ä� gäre i sä� llskäpets 
bä� tregister. Denne stä� r ensäm änsvärig fo� r yächten gentemot sä� llskäpet.

Mom.4 Beviljäd inregistrering äv yächt innebä� r rä� tt ätt so� kä sommär- eller vinterpläts vid sä� llskäpets klubb-
hämn. Anso� kän om vinterpläts skäll ske enligt hämnfo� rordningen.

§ 6 Avgifter 

Mom.1 Sämtligä ävgifter till sä� llskäpet fo� r det innevärände verksämhetsä� ret bestä�mmes vid ä� rsmo� te. Dock 
kän pä�  fo� rsläg äv styrelsen exträ ävgifter beslutäs vid medlemsmo� te. 

Mom.2 Medlem i sä� llskäpet erlä� gger ä� rligen medlemsävgift. 

Mom.3 Inregistreringsävgift skäll utgä�  vid medlems fo� rstä inregistrering äv yächt i sä� llskäpet.

Mom.4 Yächtävgift utgä� r ä� rligen fo� r yächt som ä� r registreräd i sä� llskäpet. 

Mom.5 Fo� r yächt, som disponerär vinterpläts i sä� llskäpets hämnomrä�de, skäll erlä� ggäs hämnävgift vilken ä�ven
berä� ttigär till bryggpläts fo� r yächten efterfo� ljände sommär. 

Mom.6 A6 rligä ävgifter skäll erlä� ggäs i fo� rskott.

§ 7 Verksamhetsår 

Sä� llskäpets verksämhetsä� r omfättär tiden 1 jänuäri - 31 december.

§ 8 Allmänna regler för möten. 

Mom.1 Värje ä� r hä� lles ett ä� rsmo� te och tvä�  medlemsmo� ten.

Mom.2 Exträ mo� te skäll hä� lläs om styrelsen sä�  beslutär eller om minst 10 medlemmär go� r skriftlig främ-
stä� llning hä� rom till styrelsen och sämtidigt änger vilkä ä� renden de o� nskär fä�  behändläde.

Mom.3 Källelse till mo� te skäll tillsämmäns med fo� redrägningslistä sä�ndäs med post eller e-post till med-
lemmärnä senäst 10 dägär fo� re mo� tet. Det ä� ligger värje medlem ätt informerä kässo� ren om sin e-post-
ädress eller ätt sä�dän säknäs värvid päpperskopiä skickäs.

Mom.4 Vid ällä omro� stningär här värje medlem en ro� st. 

Mom.5 Medlem fä� r ej deltä i ävgo� rände äv frä� gor i vilkä hän ä� r jä�vig. 

Mom.6 Omro� stning sker o� ppet, sä�vidä inte mo� tet beslutät ännorlundä vid o� ppen omro� stning. Allä beslut fättäs
- utom väd gä� ller ä�ndring äv sä� llskäpets städgär eller sä� llskäpets upplo� sning - med enkel mäjoritet. Vid
sluten omro� stning fo� rsegläs en ro� stsedel fo� r ätt vid likä ro� stetäl fä� llä ävgo� rände. Vid likä ro� stetäl vid 
o� ppen omro� stning gä� ller den mening som fo� reträ�des äv fungerände ordfo� rände. 

Mom.7 Endäst sä� llskäpets medlemmär här rä� tt ätt nä� rvärä vid mo� te. Undäntäg hä� rifrä�n kän dock medges äv 
fungerände ordfo� rände.
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Mom.8 Om bä�de ordfo� rände och vice ordfo� rände ä� r fo� rhindräde ätt nä� rvärä, utses en äv de nä� rvärände 
styrelseledämo� ternä ätt fo� r tillfä� llet fungerä som ordfo� rände.

§ 9 Årsmöte

Mom.1 A6 rsmo� te skäll hä� lläs i februäri värje ä� r.

Mom.2 Fo� redrägningslistän fo� r ä� rsmo� tet skäll upptä fo� ljände punkter:
 1. Mo� tet o� ppnäs.
 2. Väl äv tvä�  medlemmär ätt jä�mte ordfo� ränden justerä protokollet och ätt rä�knä ävgivnä ro� ster 

(justering skäll ske senäst tre veckor efter ä� rsmo� te). 
 3. Frä� gä ängä�ende mo� tets städgeenligä utlysning.
 4. Upplä� sning och justering äv fo� regä� ende medlemsmo� tesprotokoll. 
 5. Styrelsens ä� rsberä� ttelse. 
 6. Revisorernäs berä� ttelse. 
 7. Fäststä� llände äv bäläns- och resultäträ�kning. 
 8. Frä� gä om änsvärsfrihet fo� r styrelsen. 
 9. Fo� rsläg till budget fo� r det innevärände verksämhetsä� ret sämt fäststä� llände omkostnädsersä� tt

 ningär ä� t styrelseledämo� ter och o� vrigä funktionä� rer. 
10. Fo� rsläg till käppseglingsprogräm fo� r det innevärände verksämhetsä� ret. 
11. Väl äv styrelse enligt städgärnä. 
12. Väl äv o� vrigä funktionä� rer.
13. Eventuellä bordlägdä frä� gor eller äv styrelsen vä�ckt frä� gä. 
14. Räpporter och skrivelser. 
15. Utdelning äv eventuellä fo� rtjä�nsttecken eller ändrä hedersbetygelser. 
16. Skifte äv nyväldä styrelseledämo� ter.
17. Avslutning.

Mom.3 Pä�  ä� rsmo� tet fä� r utän styrelsens medgivände inte täs upp ändrä ä� renden ä�n de som änges i fo� regä� ende 
moment. Om medlem o� nskär ätt ä�ven ännät ä� rende skäll täs upp pä�  ä� rsmo� tet skäll hän senäst tvä�  
mä�näder fo� re mo� tet lä�mnä in skriftlig främstä� llning hä� rom till styrelsen, som ävgo� r om främstä� ll-
ningen skäll beviljäs eller ej.

§ 10 Medlemsmöte 

Medlemsmo� ten skäll hä� lläs i äpril och september.

§ 11 Styrelsen

Mom.1 Sä� llskäpets styrelse bestä� r äv fo� ljände ledämo� ter: Ordfo� rände, tillikä eskäderchef, vice ordfo� rände, 
tillikä vice eskäderchef, sekreteräre, kässo� r sämt en suppleänt.

Sä� llskäpets styrelse bestä� r dessutom äv fo� ljände ledämo� ter som ä� r ädjungeräde med ro� strä� tt: 
Hämnfogde, tillsyningsmän fo� r klubbholmen, käppseglingsledäre, ledäre fo� r juniorverksämheten sämt 
klubbmä� stäre.

Mom.2 Styrelseledämo� ter vä� ljs äv sä� llskäpet vid ä� rsmo� tet fo� r tvä� ä� rsperioder, värvid ordfo� rände, kässo� r, 
tillsyningsmän fo� r klubbholmen, ledäre fo� r juniorverksämheten och suppleänt vä� ljs under jä�mnä ä� rtäl 
och o� vrigä ledämo� ter under ojä�mnä ä� rtäl. 

Mom.3 Styrelsen skäll efter bä� stä fo� rmä�gä verkä fo� r sä� llskäpets utveckling, fo� rberedä ällä ä� renden som skäll 
fo� relä� ggäs sä� llskäpet, verkstä� llä sä� llskäpets beslut sämt o� verväkä ätt sä� llskäpets städgär och fo� rord-
ningär fo� ljes. 

Mom.4 Sä� llskäpet tecknäs äv ordfo� ränden och kässo� ren, vär och en fo� r sig. I hä�ndelse äv jä�v ersä� tter vice 
ordfo� ränden. 
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Mom.5 Styrelsen ä� ger beslutä om fo� rä�ndringär i sä� llskäpets fo� rordningär. 

Mom.6 Vid ä� rsmo� te skäll styrelsen lä� ggä främ ä� rsberä� ttelse fo� r det gä�ngnä verksämhetsä� ret, bälänsrä�kning 
visände sä� llskäpets ekonomiskä stä� llning vid verksämhetsä� rets slut sämt fo� rsläg till budget fo� r det 
kommände verksämhetsä� ret. 

Mom.7 Styrelsens ledämo� ter änsvärär gemensämt info� r sä� llskäpet fo� r äv styrelsen fättäde beslut. Dock ä� r 
styrelseledämot, som ej värit nä� rvärände vid visst besluts fättände eller vid nä� rväro reserverät sig, 
fritägen frä�n änsvär fo� r beslutet. 

Mom.8 Styrelseledämot änsvärär info� r styrelsen fo� r sko� tsel äv befättning eller uppdräg, som hän tilldeläts 
enligt fo� r styrelsen fäststä� lld ärbetsfo� rdelning.

Mom.9 Fo� r ätt styrelsen skäll värä beslutsmä� ssig fordräs ätt minst tre äv dess ledämo� ter ä� r nä� rvärände. All 
omro� stning inom styrelsen skäll värä o� ppen, och beslut fättäs med enkel mäjoritet. Vid likä ro� stetäl här
fungerände ordfo� rände utslägsro� st.

§ 12 Styrelseledamöternas åligganden

Mom.1 Ordfo� ränden ä� ligger:
• ätt vid sä�vä� l sä� llskäpets som styrelsens ällä sämmänträ�den opärtiskt och sämvetsgränt ledä fo� r-

händlingärnä, om inte ännän mo� tesordfo� rände utses äv mo� tet,
• ätt o� verväkä och änsvärä fo� r ätt sä� llskäpets beslut blir verkstä� lldä, 
• ätt värä sä� llskäpets fo� rste representänt, 
• ätt o� verväkä ätt sä� llskäpets städgär och fo� rordningär efterlevs, 
• ätt gränskä och ättesterä ällä rä�kningär som skäll betäläs med sä� llskäpets medel. 

Mom.2 Vice ordfo� ränden ä� ligger: 
• ätt biträ�dä ordfo� ränden och vid behov trä�dä i dennes stä� lle. 

Mom.3 Sekreterären ä� ligger:
• ätt ombeso� rjä källelse till ällä mo� ten, 
• ätt fo� rä protokoll vid sä� llskäpets och styrelsens mo� ten,
• ätt enligt änvisningär frä�n hämnfogde eller tillsyningsmän fo� r klubbholmen utfä� rdä källelse till

ällmä�nt ärbete,
• ätt fo� rä mätrikel o� ver sä� llskäpets medlemmär och yächter,
• ätt händhä sä� llskäpets ingä� ende och ävgä�ende korrespondens och ätt änmä� lä de ä� renden i

styrelsen som skäll behändläs dä� r, 
• ätt upprä� ttä fo� rsläg till styrelsens ä� rsberä� ttelse. 

Mom.4 Kässo� ren ä� ligger:
• ätt debiterä och uppbä� rä ällä ävgifter, 
• ätt verkstä� llä betälning äv ättesteräde inkommände rä�kningär, 
• ätt fo� rä noggrännä rä�kenskäper o� ver sä� llskäpets medel sämt ätt pä�  fo� r sä� llskäpet bä� stä sä� tt 

fo� rvältä sä� llskäpets likvidä medel, 
• ätt ensäm änsvärä fo� r omhä�nderhävdä medel, 
• ätt fo� rä register o� ver medlemmär och inregistreräde yächter sämt ätt specificerä inbetäldä 

ävgifter,
• ätt fo� rvärä och till medlemmärnä fo� rsä� ljä klubb- och mo� ssmä� rken, ständertär och dylikt.

Mom.5 Hämnfogden ä� ligger:
• ätt inom rämen fo� r tilldeläd budget änsvärä fo� r ätt hämnen fo� rvältäs vä� l i enlighet med fättäde

beslut,
• ätt ledä hämnkommitteAns ärbete och ätt fo� rä dess tälän i styrelsen. Sä� llskäpets hämnkommitteA

bestä� r äv vice hämnfogdär, slipfo� rmän, stä� llfo� reträ�dände slipfo� rmän, tillsyningsmän fo� r hämnen
sämt tillsyningsmän fo� r sä� llskäpets bä� tär,

• ätt uto�vä tillsyn o� ver sä� llskäpets hämnomrä�de med fästä inventärier och mäteriel, 
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• ätt till styrelsen räpporterä no� dvä�ndigä underhä� lls- och repärätionsärbeten, 
• ätt till sekreterären lä�mnä uppgifter om erforderlig ärbetsstyrkä, tid och pläts fo� r ällmä�nt ärbete

och fo� rä noteringär o� ver medlemmärnäs ärbete,
• ätt ledä ällmä�nt ärbete inom sä� llskäpet eller ätt utse lä�mpligä ärbetsledäre hä� rfo� r, 
• ätt tilldelä yächtä� gärnä vinter- och sommärplätser sämt upprä� ttä fo� rteckning o� ver dessä, 
• ätt till kässo� ren lä�mnä uppgift o� ver yächtä� gäre som skäll debiteräs exträ ävgifter sämt o� ver

personer som hyr sommärpläts i hämnen, 
• ätt inom rämen fo� r beslutäd budget ko� pä in erforderligä verktyg och o� vrig utrustning fo� r 

hämnen,
• ätt värä sä� llskäpets miljo� ombud med uppdräg ätt hä� llä styrelsen informeräd om vilkä 

miljo� skyddsbestä�mmelser sä� llskäpet här ätt fo� ljä sämt ätt fo� reslä�  ä� tgä� rder som fo� ränleds äv 
dessä bestä�mmelser. 

Mom.6 Tillsyningsmännen fo� r klubbholmen ä� ligger: 
• ätt inom rämen fo� r tilldeläd budget änsvärä fo� r ätt holmen fo� rvältäs vä� l i enlighet med fättäde

beslut,
• ätt ledä OC -rä�dets ärbete och ätt fo� rä dess tälän i styrelsen,
• ätt uto�vä tillsyn o� ver holmen med klubbhus, o� vrigä byggnäder och bryggor, fästä inventärier och

mäteriel,
• ätt räpporterä om tillstä�ndet pä�  holmen till styrelsen sämt ätt ä�ven räpporterä no� dvä�ndigä

underhä� lls- och repärätionsärbeten,
• ätt utse och ledä erforderlig ärbetsstyrkä fo� r ällmä�nt ärbete pä�  holmen eller ätt utse lä�mpligä

ärbetsledäre hä� rfo� r,
• ätt inom rämen fo� r beslutäd budget ko� pä in erforderligä verktyg och o� vrig utrustning fo� r 

holmen.

Mom.7 Käppseglingsledären ä� ligger:
• ätt inom rämen fo� r tilldeläd budget änsvärä fo� r sä� llskäpets käppseglingsverksämhet i enlighet
 med fättäde beslut,
• ätt skäpä och vidmäkthä� llä medlemmärnäs intresse fo� r käppsegling,
• ätt ledä käppseglingskommitteAns ärbete och ätt fo� rä dess tälän i styrelsen, 
• ätt fo� r kommände verksämhetsä� r till styrelsen lä�mnä fo� rsläg till käppseglingsprogräm, fo� rsläg

till budget fo� r käppseglingsverksämheten sämt dä� rmed fo� renäd funktionä� rsutbildning,
• ätt händhä sä� llskäpets käppseglingspriser. 

Mom.8 Klubbmä� stären ä� ligger:
• ätt inom rämen fo� r tilldeläd budget ärrängerä och ledä fester och sämkvä�m inom sä� llskäpet i

enlighet med fättäde beslut.

Mom.9 Styrelsesuppleänten ä� ligger:
• ätt vid fo� rfäll fo� r ännän styrelseledämot inträ�dä i dennes stä� lle, 
• ätt i egen befättning deltä i styrelsens sämmänträ�den, 
• ätt i o� vrigt ävlästä o� vrigä styrelseledämo� ter i deräs ä� liggänden, nä� r styrelsen sä�  finner 

erforderligt. 

Mom.10 Ledären fo� r juniorverksämheter ä� ligger:
• ätt inom rämen fo� r tilldeläd budget änordnä, ledä och änsvärä fo� r seglärlä� ger fo� r juniorer i 

enlighet med fättäde beslut,
• ätt tillvärätä sä� llskäpets juniorers intresse fo� r segling,
• ätt till juniorernä fo� rmedlä kunskäper i segling och sjo� mänskäp i en ändä äv gott kämrätskäp.

§ 13 Övriga funktionärer och deras åligganden

Mom.1 Sä� llskäpets revisorer ä� r tvä�  med en suppleänt och dessä ä� ligger:
• ätt noggränt gränskä kässo� rens rä�kenskäper, lä� sä styrelse- och ällmä�nnä mo� tesprotokoll,
• ätt kontrollerä ätt sä� llskäpets ängelä� genheter fo� rvältäts vä� l i enlighet med fättäde beslut,
• ätt upprä� ttä och vid ä� rsmo� te fo� redrä revisionsberä� ttelse och ätt i dennä till- eller ävstyrkä

änsvärsfrihet fo� r styrelsen.
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Mom.2 Sä� llskäpets käppseglingskommitteA  bestä� r äv käppseglingsledären och minst tvä�  ordinärie kommitteA -
ledämo� ter och fä� r, efter beslut äv kommitteAn, dä� ruto�ver bemännäs med exträ funktionä� rer i enlighet 
med äktuellt behov. KommitteAn ä� ligger: 
• ätt i enlighet med äv Svenskä Seglärfo� rbundet fäststä� lldä käppseglingsregler ärrängerä och

genomfo� rä sä� llskäpets internä och o� ppnä käppseglingär, 
• ätt i mä�n äv tid och visät intresse frä�n medlemmärs sidä informerä om käppseglingsteknik och

äktuellä käppseglingsregler. 

Mom.3 Vice hämnfogde ä� ligger: 
• ätt biträ�dä hämnfogden i dennes ä� liggände och ätt vid behov inträ�dä i dennes stä� lle.

Mom.4 Sä� llskäpets slipfo� rmän ä� ligger: 
• ätt uto�vä tillsyn o� ver sä� llskäpets slipmotor och o� vrigä slipänordningär, 
• ätt vid ordinärie sjo� sä� ttningär och bä� tuppdrägningär händhä dessä änordningär, 
• ätt mot omkostnädsersä� ttning enligt ä� rsmo� tets bestä�mmände händhä sä� llskäpets slipänordningär

vid exträ sliptägning eller vid sliptägning äv icke medlems yächt sämt ätt räpporterä dettä till
kässo� ren.

Mom.5 Stä� llfo� reträ�dände slipfo� rmän ä� ligger: 
• ätt biträ�dä slipfo� rmännen i dennes ä� liggände och ätt vid behov inträ�dä i dennes stä� lle.

Mom.6 Tillsyningsmännen fo� r SSG:s klubbhus och hämn i Gä�ddviken ä� ligger: 
• ätt uto�vä tillsyn o� ver hämnen med klubbhus, o� vrigä byggnäder och bryggor sämt ätt i erforderlig

           utsträ� ckning räpporterä om tillstä�ndet i hämnen till hämnfogden.

Mom.7 Tillsyningsmännen fo� r sä� llskäpets ärbetsbä� tär och segelbä� tär ä� ligger: 
• ätt uto�vä ällmä�n tillsyn och änsvärä fo� r ätt bä� tärnä täs upp, vintertä� cks, rustäs och sjo� sä� tts i

beho� rig ordning,
• ätt inom given budgeträm lä� tä änskäffä fä� rg och ännän mäteriel som hän bedo� mer beho�vs fo� r

bä� tärnä, 
• ätt hos hämnfogde begä� rä hjä� lp med ovännä�mndä ärbeten, vilkä rä�knäs som ällmä�nt ärbete 

enligt “Fo� rordning ro� rände ällmä�nt ärbete”.

Mom.8 Sä� llskäpets välberedning bestä� r äv en sämmänkällände sämt en eller flerä ordinärie ledämo� ter. 
Välberedningen ä� ligger: 
• ätt fo� rberedä väl äv styrelse och o� vrigä funktionä� rer, sämt fortlo� pände hä� llä styrelsen 

informeräd,
• ätt tä emot fo� rsläg till kändidäter frä�n sä� llskäpets medlemmär, 
• ätt pä�  ä� rsmo� tet fo� reslä�  kändidäter till de styrelseposter och o� vrigä funktionä� rsposter som stä� r i

 tur ätt vä� ljäs.

Mom.9 Sä� llskäpets ärkivärie ä� ligger: 
• ätt ärkiverä sä� llskäpets händlingär och ätt pä�  betryggände sä� tt fo� rvärä ärkivet.

Mom.10 Gä�ddvikets redäkto� r ä� ligger:
• ätt sämmänstä� llä, tryckä och distribuerä klubbtidningen Gä�ddviket till medlemmärnä.

Mom.11 Hemsidäns redäkto� r ä� ligger:
• ätt hä� llä fo� reningens hemsidä uppdäteräd och kontrollerä ätt den fo� ljer en god nä� tetikett.

Mom.12 Sä� llskäpets väktchef ä� ligger
• ätt orgäniserä väkthä� llning i hämnen enligt styrelsens beslut.

Mom.13 Ytterligäre funktionä� rer kän vid behov vä� ljäs vid ä� rsmo� te pä�  fo� rsläg äv styrelsen i enlighet med äktuellt
behov.

Mom.14 OC vrigä funktionä� rer vä� ljs pä�  ett ä� r i täget utom vice hämnfogde som vä� ljs pä�  2 ä� r, älternerände med 
hämnfogden, och ärkivärien, som vä� ljs pä�  5 ä� r.
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§ 14 Sällskapets emblem m.m.

Sä� llskäpets emblem ä� r: 
• Tvä� tungäd fläggä, o� vre hä� lften vit, undre hä� lften gro� n och i det vitä fä� ltet bokstä�vernä SSG i 

svärt.
• Tvä� tungäd ständert likä fläggän. 
• Eskäderchefsfläggä, rektängulä� r med vitt fä� lt och gro� n bä� rd, i fä� ltet bokstä�vernä SSG i svärt. 
• Mo� ssmä� rke, svärt kokärd med segelbä� tsmotiv och bokstä�vernä SSG i guldträ�d.
• Klubbnä� l, sä� llskäpets ständert i emälj. 
• Fo� rtjä� nsttecken, sä� llskäpets klubbnä� l inom lägerkräns äv silver. 
• Fo� rtjä� nstpläkett i guld med segelbä� ts- och stärtpäviljongsmotiv sämt dä� runder ”Segel Sä� llskäpet

Gä�ddviken”.

§ 15 Flaggreglemente 

Mom.1 Endäst i Segel Sä� llskäpet Gä�ddviken inregistreräde segelyächter fä� r fo� rä dess ständert och fläggä. 

Mom.2 Yächt som här ordinärie vinterpläts i sä� llskäpets hämn skäll fo� rä SSG:s ständert pä�  stortoppen eller 
under styrbords väntspridäre eller utefter styrbord vänt o� ver värje ännän fo� reningsständert eller 
-fläggä. 

Mom.3 I SSG inregistreräd yächt, som tillho� r ännän erkä�nd fo� rening fo� r segelsport, vilken ä� r dess hemmä-
fo� rening, fä� r fo� rä hemmäfo� reningens ständert o� verst med SSG:s ständert nä� rmäst under.

Mom.4 Ständert fä� r inte änvä�ndäs fo� r fläggning i ännän form ä�n som bordsständert och fo� r hedersbetygelser. I 
ändrä fäll skäll fläggä änvä�ndäs.

Mom.5 Vid eskädersegling, seglärmo� ten eller nä� r sä� llskäpet stä� r som ärrängo� r eller vä� rd fo� r käppseglingär 
skäll eskäderchefen fo� rä eskäderchefsfläggä i stä� llet fo� r ständert.

Mom.6 Vid fo� rände äv nätionsfläggä skäll gä� llände fläggreglemente iäkttäs.

Mom.7 Kässeräd fläggä eller ständert skäll brä�nnäs. Detsämmä gä� ller ständert som innehäs äv medlem som 
utträ�der ur sä� llskäpet.

Mom.8 Det ä� ligger värje medlem ätt genom okländerligt uppfo� rände och gott sjo� mänskäp hä� llä sä� llskäpets 
ständert och fläggä i helgd.

§ 16 Ändring av stadgar 

Fo� r ätt beslut om ä�ndring äv sä� llskäpets städgär skäll värä giltigä erfordräs minst ⅔-mäjoritet fo� r 
ä�ndringen under tvä�  pä�  värändrä fo� ljände mo� ten.

§ 17 Sällskapets upplösning 

Beslut om sä� llskäpets upplo� sning mä� ste fo� r ätt värä giltigt fättäs vid tre pä�  värändrä fo� ljände ordinärie 
mo� ten med minst ⅔-mäjoritet. Upplo� ses sä� lundä sä� llskäpet tillfäller dess tillgä�ngär ett mindre segel-
sä� llskäp enligt sä� rskilt beslut som fättäs i sämbänd med upplo� sningen.

§ 18 Allmänt arbete 

Mom.1 Med ällmä�nt ärbete inom sä� llskäpet ävses nyänlä� ggnings- och underhä� llsärbeten i sä� llskäpets 
hämnomrä�de och pä�  klubbholmen, upplä� ggning och sjo� sä� ttning äv medlemmärs yächter och 
sä� llskäpets bä� tär, ärbete med underhä� ll äv sä� llskäpets bä� tär, väkttjä�nst, sämt stä�dning äv hämn-
omrä�det. Arbetet skäll ledäs äv hämnfogde, vice hämnfogde, bero� rd tillsyningsmän eller ännän 
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medlem som styrelsen utser. 

Mom.2 Fo� r sä�kerhet vid upplä� ggning och sjo� sä� ttning enligt mom.1 skäll finnäs äv styrelsen fäststä� lldä 
fo� reskrifter om hur ärbetet skäll värä orgäniserät sämt beskrivningär äv de ärbetsuppgifter som skäll 
gä� llä fo� r vär och en som deltär i ärbetet. Innän ärbete enligt dettä moment fä� r pä�bo� rjäs, skäll ärbets-
ledäre fo� rvissä sig om ätt värje deltägäre ä� r vä� l fo� rtrogen med den ärbetsuppgift hän eller hon 
tilldeläts. 

Mom.3 Medlem ä� r skyldig ätt efter källelse deltä i ällmä�nt ärbete pä�  klubbholmen eller ätt pä�  eget initiätiv 
stä� llä ärbetsfo� r ersä� ttäre till fo� rfogände.

Mom.4 Medlem som utnyttjär vinterpläts i sä� llskäpet ä� r ä�ven skyldig ätt efter källelse deltä i ällmä�nt ärbete i 
hämnen eller ätt pä�  eget initiätiv stä� llä ärbetsfo� r ersä� ttäre till fo� rfogände.

Mom.5 Allmä�nt ärbete regleräs i “Fo� rordning ro� rände ällmä�nt ärbete”.

§ 19 Hamnen 

Mom.1 I sä� llskäpets hämnomrä�de skäll kräv pä�  god ordning och sä�kerhet iäkttäs, och sä� llskäpets medlemmär 
ä� r skyldigä ätt fo� ljä hämnfogdärnäs och o� vrigä styrelseledämo� ters liksom bero� rd tillsyningsmäns 
direktiv fo� r ätt ä� städkommä dettä.

Mom.2 Medlem som utnyttjär vinterpläts i sä� llskäpet fo� rbinder sig ätt informerä sig om och efterlevä sä� ll-
skäpets “Hämnfo� rordning”.

§ 20 Klubbholmen 

Mom.1 Pä�  klubbholmen skäll kräv pä�  god ordning och sä�kerhet iäkttäs, och sä� llskäpets medlemmär ä� r 
skyldigä ätt fo� ljä tillsyningsmäns och o� vrigä styrelseledämo� ters direktiv fo� r ätt ä� städkommä dettä.
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