Styrelsens proposition till stadgeförändringar
Med anledning av att ungdomssektionen nu är en integrerad del i Enköpingssegelsällskap behöver
följande förändringar genomföras i föreningens stadgar. Samt en förändring kopplat till beslutet att
övergå till Mälarens båtförbund.
______________________________________________________________________________

Stadgar för ESS
Sällskapets namn är Enköpings Segelsällskap. Namnet förkortas vid behov till ESS. Sällskapet
bildades den 4 maj 1916. Sällskapet består av en senior- och en ungdomssektion. För
ungdomssektionen gäller särskilda stadgar.
______________________________________________________________________________

§ 4:4
-------

Ungdomsmedlemmar: Betalar medlemsavgift för ungdomsmedlem till och med det år
medlemmen fyller 20. Sedan övergår medlemskapet till aktiv medlem utan inträdesavgift.
Tillhör ungdomssektionen, betalar avgifter enligt ungdomssektionens beslut. Har inte rätt till
sjösättning och upptagning och kan inte inneha båtplats, skjulplats, varvsplats eller tomt på
Klubbholmen. Omfattas inte av den av styrelsen beslutade arbetsplikten, inklusive vaktgång.
Har inte rösträtt, från och med de år de fyller 15 år, på ESS seniorsersektins medlemsmöten.
______________________________________________________________________________

§ 11.
Styrelsen
Sällskapets styrelse skall bestå av elva (11) ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör, ordföranden i ungdomssektionen samt sex (6) ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid
av två år. Val av styrelse äger rum enligt följande:
Ena året väljs fem ledamöter; ordförande, sekreterare samt tre (3) ledamöter.
Andra året väljs sex fem ledamöter; vice ordförande, kassör, ordförande i ungdomssektionen samt tre
(3) ledamöter.
Ordförande i ungdomssektionen väljs av medlemmarna i denna enligt dess stadgar. Sällskapets firma
tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För beslutsmässighet krävs att styrelsen är kallad
och att minst sex ledamöter är närvarande.
Styrelsen åtnjuter arvode enligt beslut av årsmötet.
För styrelsens beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservationen
skall antecknas i mötesprotokollet.
______________________________________________________________________________

§12.
Räkenskap och revision



Sällskapets räkenskapsår omfattar tiden l januari - 31 december.
Vid årsmötet väljs två revisorer och två suppleanter på ett år.






Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper samt avge
skriftlig revisionsberättelse.
Denna skall innehålla förslag angående ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets
förvaltning.
Årsrevisionen skall vara avslutad och delgiven styrelsen senast femton (15) dagar före
årsmötet.
Kassainventering kan under löpande räkenskapsår företas efter revisorernas gottfinnande.
Denna granskning avser även ungdomsverksamheten.

______________________________________________________________________________

§ 19.
Överordnade organisationers stadgar.
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets, Upplands
Seglarförbunds, Saltsjö - Mälarens Båtförbunds samt Svenska Båtunionens stadgar,
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter och anvisningar.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar
vid behov finns tillgängliga för Sällskapets medlemmar.

