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Föreningens ändamål 

Ekolns Segelklubb, stiftad 16 oktober 1913, har till ändamål att främja intresset för kappsegling och 

fritidssegling, att uppmuntra konsten att rigga och manövrera segelbåtar samt bereda klubbens 

medlemmar gemenskap genom sociala arrangemang och trevlig förströelse. 

Medlemskap § 1. 

Medlem inväljes av styrelsen efter gjord skriftlig ansökan som skall vara åtföljd av sådana avgifter för 

medlemskap som fastställs på ordinarie årsmöte. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det 

kan antas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen. Beslut, varigenom ansökan 

om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Medlemmar kan vara: Hedersmedlemmar, ständiga 

medlemmar, enskilda, familje- eller juniormedlemmar. Hedersmedlem utses av styrelsen. 

Familjemedlem: Make eller maka (eller därmed jämställd person) till enskild medlem och 

hemmavarande barn upp till det år barnet fyller 19 år. Ständig medlem (medlem som före 1 januari 

2002 uppnått 25-årigt medlemskap). Juniormedlemskap kan erhållas upp till det år medlemmen 

fyller 19 år.  

Medlemskap är personligt. Vid bodelning kan dock, efter skriftlig framställning, medlemskap 

överlåtas mellan makar eller likställda. Styrelsen avgör i varje enskilt fall. Medlem som under 25 år i 

följd, räknat fr.o.m. det år vederbörande fyller 19 år, varit medlem av klubben, tilldelas klubbens 

hedersnål. 

§ 2. Medlemsutträde  

Medlem har rätt, att efter skriftlig anmälan, utträda ur föreningen. Om medlem inte betalat 

medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets 

upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. 

Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphör 

§ 3. Uteslutning av medlem 

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, 

motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens 

stadgar eller skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom av styrelsen angiven tid, minst 14 

dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

§ 4. Medlemsavgifter   

Medlem betalar avgifter som fastställs på ordinarie årsmöte. Befriad från årsavgift är 

hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. 

§ 5. Deltagande i tävlingar 

Medlem som representerar klubben är skyldig att föra klubbens standert. 
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§ 6 Styrelsen 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 12 ledamöter: ordförande, vice 

ordförande, sekreterare, vice sekreterare, ekonomichef, klubbmästare, kappseglingschef, varvschef, 

hamndriftchef, hamnplatschef, ungdomschef samt en övrig ledamot.  

§ 7. Styrelsens beslutsordning  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet 

ledamöter är närvarande. Vid frånvaro för någon ledamot träder, om så finnes, vice 

befattningshavare in i dennes ställe. 

§ 8. Styrelsens mål och inriktning 

Styrelsen skall verka för klubbens utveckling och ta tillvara dess intressen.  

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa 

stadgars efterlevnad. Ordförande har attestansvar för hela verksamheten. 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid  

nedan angivna åligganden bör tillkomma följande ledamöter:  

Vice ordföranden ersätter ordförande vid dennes frånvaro. 

Sekreteraren för och förvarar protokoll över styrelsens sammanträden och klubbens möten samt 

sammanställer förslag till verksamhetsplan för kommande år och förslag till styrelsens 

verksamhetsberättelse. 

Vice sekreteraren ersätter sekreteraren vid dennes frånvaro. 

Ledamoten ingår i styrelsen 

Ekonomichefen har tillsyn och kontroll över klubbens totala ekonomi samt tillser att fullständig 

bokföring förs. Ekonomichefen har attestansvar för hela verksamheten. 

Klubbmästaren leder klubbmästeriet som arrangerar klubbens sociala medlemsaktiviteter samt 

ansvarar för uthyrning av klubbhuset enligt gällande regler. Klubbmästaren har attestansvar inom 

egen budgetram. 

Kappseglingschefen leder kappseglingssektionen som anordnar klubbens kappseglingar och 

mästerskapsseglingar samt utövar tillsyn och kontroll över kappseglingssektionens materiel. 

Kappseglingschefen har attestansvar inom egen budgetram. 

Varvschefen leder varvssektionen som organiserar torrsättning och sjösättning samt utövar tillsyn 
och kontroll över varvet och varvets materiel och även bevakar efterföljandet av de föreskrifter som 
finns utfärdade för klubbens varv. Varvschefen ska i samverkan med ekonomichefen ge underlag för 
debiteringar av varvssavgifter samt registrera samtliga vid varvet upplagda båtar. Varvschefen har 
attestansvar inom egen budgetram. 

Ungdomschefen leder ungdomssektionen som organiserar klubbens ungdomsverksamhet samt 

utövar tillsyn och kontroll över ungdomssektionens materiel. Ungdomschefen har attestansvar inom 

egen budgetram. 

Hamndriftschefen leder hamndriftsektionen som utövar tillsyn och kontroll, service och anpassning 

av hamnanläggningen samt hamnens byggnader, inventarier och materiel. Hamndriftchefen har 

attestansvar inom egen budgetram. 
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Hamnplatschefen leder hamnplatssektionen som tilldelar hamnplatser och vaktnätter, organiserar 

hamnvärdar och gästhamnsverksamhet, medlemsnycklar. Även bevakning av att de föreskrifter som 

finns utfärdade för klubbens hamn och klubbhus efterföljs ingår. Hamnplatschefen ska i samverkan 

med ekonomichefen ge underlag för debiteringar av hamnavgifter samt registrera samtliga båtar i 

hamnen. Hamnplatschefen har attestansvar inom egen budgetram. 

§ 9. Styrelsens ansvar 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för ESKs förvaltning. Dock är styrelseledamot, som ej 

deltagit i beslut eller under sittande möte anmält sin reservation, fri från ansvar som detta beslut kan 

medföra. 

§ 10. Sektionsmedlemmar 

Antalet medlemmar i varje sektion beslutas av styrelsen. Sektionsmedlemmarna väljs av årsmötet. 

§ 11. Medlemsmöten 

Varje år genomförs tre (3) ordinarie möten: årsmötet, vårmötet och höstmötet på dag som styrelsen 

bestämmer. Extra möte avhålles då styrelsen så beslutar, eller då minst tjugo av klubbens 

medlemmar skriftligen anhåller hos styrelsen med angivande av de ärenden de önskar få 

behandlade. Ärende som inte finns upptaget på föredragningslistan till ordinarie möte kan endast tas 

upp till behandling om tre fjärdedelar av de närvarande så beslutar. Rösträtt tillkommer medlem som 

erlagt förfallna avgifter samt ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. Rösträtt får ej utövas med 

fullmakt. Röstberättigad medlem får inte föra talan via ombud. Möte är beslutsmässigt med det antal 

röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

Årsmötet  

Vid årsmötet, som även är klubbens högtidsmöte, skall följande föredragningslista gälla:  

1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av två justeringsmän för 

mötet 4. Inval och utträden 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Revisorernas berättelse över 

förvaltningen 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Verksamhetsplan och budgetförslag för 

kommande verksamhetsår samt förslag om avgifter och funktionärsarvoden a) Inträdesavgift b) 

Årsavgifter c) Varvsavgifter d) Hamnavgifter e) Startavgifter vid klubbseglingar f) Övriga avgifter g) 

Funktionärsarvoden 9. Val av styrelsens ledamöter 10. Val av två revisorer 11. Val av två 

revisorssuppleanter 12. Val av ledamöter i klubbens kommittéer/sektioner 13. Val av arkivarie 14. Val 

av fanbärare 15. Val av valberedning, tre ledamöter 16. Övriga frågor 17. Utmärkelser 18. Avslutning 

§ 12. Val och voteringar  

Ordinarie ledamöter av klubbens styrelse samt funktionärer i klubbens sektioner väljs på två år. Nyval 

förrättas varje år för halva antalet och i tur avgående ledamöter. Övriga funktionärer väljes på ett år. 

Alla frågor avgörs, om ej annorlunda stadgas, genom öppen omröstning med enkel röstövervikt, 

varvid om rösternas antal är lika, den mening gäller som biträdes av fungerande ordföranden. 

Röstning med fullmakt är ej tillåten. 

§ 13. Klubbens emblem  

Standert: Vit med initialer i rött. Kokard: Svart kläde och silkessnodd med klubbens standert 

broderad i vitt och initialerna i rött. Märke: Standert i vit emalj med initialerna i rött och guld. 

Hedersnål: Klubbens märke omslutet av guldsnodd. Kappseglingschefens flagga: Tvåtungad vit med 
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röd kant inpå densamma samt klubbens initialer i rött. Klubbstandert får endast föras på 

klubbmedlem tillhörigt fartyg. 

§ 14. Klubbens utmärkelser  

 Klubbens utmärkelser utgörs av: Förtjänsttecken för funktionärer, funktionärsmärket, vilket utdelas 

enligt stadgar bilaga 2. Plakett och diplom vilka utdelas enligt stadgar bilaga 3. 

§ 15. Om klubbens upplösning  

Förslag till klubbens upplösning kan endast väckas på ordinarie möte. Beslutas om upplösning, vilket 

endast kan göras om minst tre fjärdedelar av de närvarande bifaller förslaget, skall detta skriftligt 

delges samtliga medlemmar samt bekräftas med minst tre fjärdedelars majoritet på ytterligare två 

på varandra följande ordinarie möten. Vid klubbens upplösning skall befintliga medel överlämnas till 

annan seglarsammanslutning, varom beslut fattas. 

§ 16. Stadgefrågor  

Ändring eller tillägg av dessa stadgar måste, för att vara giltiga, behandlas och godkännas på två på 

varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. 

§ 17. Tolkning av stadgar  

Skulle tvetydighet uppstå angående tolkning av någon i stadgarna upptagen paragraf, avgör styrelsen 

detta. 

§ 18. Övriga styrande regler  

Utöver dessa stadgar gäller, i tillämpliga delar, Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och 

anvisningar samt Svenska Seglarförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig 

ordning utfärdade föreskrifter. 

Bilagor 

Bilaga 1 Om fastigheter  

Klubben äger rätt att för sin verksamhet förvärva, förvalta och avyttra fastighet. Förslag till förvärv 

eller avyttring skall föreläggas medlemmarna före beslut på klubbmöte. 

Bilaga 2 Stadgar för förtjänsttecken för funktionärer  

§ 1. Ekolns Segelklubbs förtjänsttecken utgörs av en avbildning av klubbens plakett med klubbmärket 

i emalj och avsett att vara ett förtjänst- och hederstecken att tilldelas funktionär som på ett utmärkt 

sätt främjat klubben och dess ändamål. 

§ 2. För att kunna erhålla förtjänsttecknet fordras att medlemmen varit aktiv funktionär inom 

klubben under viss föreskriven till. För tecknets olika valörer gäller följande tidsintervaller: Brons 5 år, 

silver 10 år och guld 15 år. 

§ 3. Någon annan än av klubben vald funktionär kan inte erhålla detta förtjänsttecken. 

§ 4. Styrelsen äger prövo- och beslutanderätt vid utdelande av förtjänsttecknet. 

§ 5. Utmärkelsen bör överlämnas vid årsmöte eller årsfest. 

§ 6. Förtjänsttecknet har utformats efter förslag av Bruno Falk och Nils Claesson och instiftades på 

Högtidssammanträdet den 11 november 1953. Stadgarna fastställdes vid kvartalsmöten 11 
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november 1953 och 2 mars 1954. Reviderade och fastställda vid årsmötet 12 februari 1991. 

Reviderades och fastställdes på nytt vid höstmötet den 7 november 2001. 

Bilaga 3 Stadgar för plakett och diplom  

§ 1. Ekolns Segelklubbs plakett utgörs av en relief framställande två vikingaskepp på stiliserade vågor 

samt klubbens märke och namn. Plaketten avser att vara ett förtjänst- och hederstecken att tilldelas 

medlem som genom utförd seglingsbragd, utfört arbete eller på annat sätt främjat klubbens 

ändamål. Diplomet utgör en avbildning av plaketten och avser att vara en utmärkelse efter samma 

grunder. Plakett och diplom kan i särskilda fall även tilldelas annan sammanslutning eller person 

utom klubben. 

§ 2. Förslag på person att tilldelas plakett som förtjänst- och hederstecken kan framläggas för 

styrelsen eller ordinarie möte av en enskild ledamot av styrelsen eller av ett antal av minst tio 

klubbmedlemmar.   

§ 3. Plakett utdelas i valörerna silver eller guld som förtjänst- och hederstecken. Med förslag på 

person att tilldelas utmärkelsen skall följa skriftligt utlåtande över personens förtjänster. Styrelsen 

äger prövo- och beslutanderätt för utdelande till medlem, men fordras i sådant fall att den om 

beslutet är enig och skall kungörelse om ut- delande ske på ordinarie möte. Vid förslag av 

utmärkelseteckens utdelande till klubben utomstående, fastställer ordinarie möte beslut därom. 

§ 4. Plakett i brons kan även utdelas som 1: a pris vid av klubben arrangerad jubileums- eller 

högtidssegling. Beslut om plakettens utdelande som pris i sådan segling och bestämmande härför 

äger styrelsen och seglingskommittén i samråd rätt att avgöra. 

§ 5. Vid utdelande av diplom som förtjänst- och hederstecken tillämpas paragraferna 2 och 3 i 

tillämpliga delar. 

§ 6. Diplom kan även utdelas till medlem för utmärkta resultat i klubbseglingar. Härvid fordras, att 

med intresse ha omfattat och deltagit i arrangerade seglingar under en följd av år, att goda 

tävlingsresultat i verklig konkurrens därunder uppnåtts, samt att på ett sjömansmässigt sätt i övrigt 

gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Seglingskommittén förelägger styrelsen förslag på person att 

tilldelas sådan utmärkelse och äger styrelsen beslutanderätt för utdelandet, men fordras i sådana fall 

att den om beslutet är enig och skall kungörelse om utdelandet ske på ordinarie möte. Diplom 

tilldelas endast en gång samma båts ägare enligt ovanstående bestämmelser. 

§ 7. Plakett och diplom vilka utdelas som förtjänst- eller hederstecken eller som pris i segling, skall 

bära inskrift om anledning för utdelandet. Sådan utmärkelse bör om möjligt överlämnas vid års- och 

högtidssammanträde eller årsfest. 

§ 8. Plaketten instiftades den 16 november 1923 och diplomet den 16 maj 1924.  

 

Stadgarna fastställdes första gången den 6 februari 1925, reviderades den 12 februari 1991 samt 

reviderades och fastställdes på nytt vid höstmötet den 7 november 2001 samt reviderades i februari 

2007 samt reviderades 2013 samt reviderades på årsmötet 25 februari 2020. 


