Ändringar av Göta Segelsällskaps stadgar 2017
Under hösten 2013 gjordes en genomgripande förändring av Göta Segelsällskaps stadgar,
ordningsregler och instruktioner som antogs av årsmötet 2014. Stadgarna, reglerna och
instruktionerna fungerar i stort sett väl, men det finns ett antal detaljer styrelsen önskar
justera. De föreslagna ändringarna av stadgarna är planerade att beslutas första gången vid
höstmötet 2016 och beslutas andra gången och träda i kraft vid årsmötet 2017.
En viktig princip för Sällskapet är att vi är en idrottsförening ansluten till
Riksidrottsförbundet. Med detta följer att vi har en öppen medlemsintagning, styrelsen kan
inte neka något att bli medlem utom i undantagsfall. Nuvarande formulering av stadgarnas
§ 4.3 om medlemmarnas rättigheter beskriver att alla medlemmar har fri tillgång till
Sällskapets anläggningar, inklusive Jungfruholmarna. Det finns en oro att detta kan komma
att leda till att en större mängd motorbåtsägare då blir medlemmar i Göta för att få ligga
gratis på Jungfruholmarna. Detta kan leda till att vi a) kan komma att ifrågasättas om vi är en
idrottsförening (kan vara viktigt för eventuell momspliktighet) och b) får ifrågasättande från
vissa medlemmar av ekonomiska prioriteringar som endast gagnar hanteringen av
segelbåtar (t.ex investering i mastkranen).
Stadgarna måste alltså vara dels öppna gällande medlemsantagning, dels mer slutna
gällande vilka som har fri tillgång till Jungfruholmarna. De föreslagna stadgarna, att gälla från
årsmötet 2017, ger medlemmarna fri tillgång till Sällskapets anläggningar givet medlemmen
har en båt registrerad i Sällskapet. Eftersom vi endast registrerar segelbåtar/segeljollar utom
i extrema undantagsfall kommer vi fortsätta att vara ett utpräglat Sällskap för seglare.
För att inte stänga ute Sällskapets Heders- och Seniormedlemmar, mångåriga medlemmar
som i många fall inte längre har någon egen båt, föreslås göra undantag från kravet på
båtregistrering. Heders- och Seniormedlemmar kan alltså även i fortsättningen låna en båt
eller åka tillsammans med en vän och ligga vid Jungfruholmarna utan avgifter.
När vi ändå gör förändringar i stadgarna har ett antal grammatiska och språkfel rättats.
Slutligen, Sällskapets ordningsregler kommer också att justeras något vilket kommer att
presenteras till och beslutas av årsmötet 2017.

Ändringar gjorda i förslaget till stadgar 2017
§4.3 Omformulerat och förtydligat gällande reglerna för att fritt utnyttja Jungfruholmarna.
Även ändrat att medlemskapet berättigar till plats i Sällskapets hamn och varv (tidigare
”eller”) samt ändrat till ”regler” (tidigare ”turordningsregler”). Även reglerna gällande bredd,
vikt, djupgående och så vidare gäller för att kunna få plats i hamn och varv.
§4.5 Ordet "märke" är struket. Enligt stadgarna har vi inte längre något märke, endast
standert.
Har lagt till text att eventuella ändringar av uppgifter skyndsamt ska anmälas till styrelsen för
att säkerställa att Sällskapets register är komplett och korrekt.
§6.2 Ändrat att förseningsavgift tillkommer vid betalning efter påminnelsens förfallodatum.
Tidigare tillkom avgiften direkt vid första påminnelsen.
§7.3 Ändrat ”årsmöte” till ”årsmötet”. Ett årsmöte är en händelse medan årsmötet är där
medlemmarnas beslut fattas.
§9 Ändrat ”årsmöte” till ”årsmötet”.
§10 Rättning av språk.
§11 Ändrat "ständig" till "Senior". Skulle ha ändrats redan förra året då vi ändrade namn på
medlemskategorin
§12 Rättning av språk.
§13 Rättning av språk.

