
 
Stadgar för 

 
Åländska segelsällskapet r.f. 

 
 
 
1 § Sällskapets namn 
Sällskapets namn är Åländska Segelsällskapet r.f. 
 
2 § Hemort 
Sällskapets hemort är Mariehamn. Sällskapets verksamhetsområde är landskapet Åland och 
dess språk svenska. 
 
3 § Syfte och verksamhet 
Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott 
sjömanskap, att väcka och vidmakthålla håg för sjömansyrket samt att därigenom befästa 
kärleken till hembygden. 
 
Sällskapet fullföljer sitt ändamål genom att anordna segel- och motorbåtstävlingar, skolning 
och ungdomsverksamhet, utflykter och samkväm för medlemmarna och annan dylik 
verksamhet, som främjar sällskapets ändamål. 
 
Sällskapet kan stöda sin verksamhet genom att samla bidrag, motta gåvor, ordna 
avgiftsbelagda nöjestillställningar. Sällskapet kan för verksamheten äga och besitta nödvändig 
lös och fast egendom. 
 
4 § Medlemmar 
Till ordinarie medlem i sällskapet kan på skriftlig ansökan efter styrelsens prövning antas 
varje enskild person, registrerad sammanslutning eller stiftelse som visat ett intresse att delta 
i sällskapets verksamhet och att främja dess syften. 
 
Sällskapet kan utse hedersmedlemmar. Till hedersmedlem kan kallas person som i hög grad 
befrämjat sällskapets verksamhet och vilken sällskapet sålunda önskar visa sin aktning och 
erkänsla. Val av hedersmedlem sker på styrelsens framställning vid årsmöte. För giltigt beslut 
erfordras att förslaget omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av det totala antalet närvarande 
medlemmar. 
 
Sällskapet kan utse ständiga medlemmar. Till ständig medlem kan på årsmötet väljas en 
person som synnerligen aktivt befrämjat sällskapets verksamhet. 
 
En medlem har rätt att utträda ur sällskapet genom att skriftligen anmäla detta hos sällskapets 
styrelse eller dess ordförande eller genom att vid sällskapets möte anmäla om utträde för 
anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur sällskapet om medlemmen inte 
har betalat sin förfallna medlemsavgift. Av styrelsen utesluten medlem kan i vanlig ordning 
på nytt antas som medlem i sällskapet. 
 
Beslut om uteslutning av medlem fattas i övrigt av sällskapets möte på framställan av 
styrelsen. Uteslutning kan ske för överträdelse av dessa stadgar och av sällskapet antagna 
allmänna ordningsregler, för missbruk av sällskapets flagga samt för oskickligt eller olämpligt 
beteende. 
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5 § Styrelse och revisorer 
Sällskapets angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse bestående av styrelsens 
ordförande, som kallas kommodor, en viceordförande, som kallas vicekommodor samt 
minst två (2) och högst sex (6) övriga medlemmar. Styrelsens medlemmar väljs för ett (1) år 
i sänder med en mandatperiod som utgår vid avslutandet av nästföljande årsmöte. Styrelsen 
utser inom sig sekreterare och skattmästare. Ifall en medlem avgår under sin mandatperiod, 
väljs en ny medlem på därpå följande årsmöte. 

Kommodoren leder i egenskap av ordförande sällskapets och styrelsens förhandlingar samt, 
där han så önskar, även kommittéernas och nämndernas möten. Han för befäl över 
sällskapets eskader såväl vid kappseglingar som långfärder och lustfärder. Vicekommodoren 
träder i kommodorens ställe vid förfall för denne. Vid förfall för båda utses någon annan 
medlem att ersätta kommodoren. 
 
Sällskapets namn tecknas av kommodoren eller vicekommodoren var för sig eller av två 
styrelsemedlemmar tillsammans, samt allena av den som av styrelsen getts särskild rätt därtill.  
 
För fattande av giltiga beslut inom styrelsen fordras att mer än hälften av det totala antalet 
styrelsemedlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av 
flertalet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. 
 
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning, utfärdar reglementen och instruktioner åt 
kommittéer, nämnder och funktionärer samt tillsätter erforderliga tjänstemän. 
 
Sällskapet skall ha en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna väljs på sällskapets 
årsmöte för ett (1) år i sänder med en mandatperiod som utgår vid avslutandet av nästföljande 
årsmöte.  
 
6 § Sällskapets kommittéer, nämnder och funktionärer 
Sällskapet kan ha följande kommittéer och nämnder: 
 
1. Juniorkommitté bestående av juniorchef och nödigt antal ledamöter, varav minst en 

junior; kommittén svarar för juniorverksamheten, och för seglingsfostran hos unga 
seglare inom sällskapet. 

2. Kappseglingskommitté bestående av kappseglingschef och nödigt antal ledamöter; 
kommittén svarar för administrationen och planeringen av sällskapets 
kappseglingsverksamhet. 

3. Långfärdskommitté bestående av ordförande och nödigt antal ledamöter; kommittén 
svarar för långfärdsseglingsverksamheten och motorbåtsporten inom sällskapet. 

4. Förvaltningskommitté bestående av förvaltningschef och nödigt antal ledamöter; 
kommittén svarar för skötseln av sällskapets byggnader, konstruktioner och båtar. 

5. Klubbkommitté bestående av klubbmästare och nödigt antal ledamöter. Kommittén 
svarar för planeringen och genomförandet av utflykter och samkväm för medlemmarna. 

6. Rödhamnskommitté bestående av intendenten och nödigt antal ledamöter. Kommittén 
svarar för upprätthållandet av byggnader ägda eller arrenderade av sällskapet och andra 
konstruktioner samt klubbhamnen på Rödhamn. 

7. Kanslikommitté bestående av kanslichef och ett nödigt antal medlemmar. Kommittén 
svarar för sällskapets medlemsregister, hemsida och medlemstidning samt därtillhörande 
kanslifunktioner. Kanslikommittén ansvarar även för sällskapets slabbkista. 

8. Valberedningsnämnd bestående av ordförande och nödigt antal ledamöter. Nämnden 
svarar för valberedning inför årsmötet, och skall föreslå för årsmötet kandidater för de 
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olika funktionärsposterna inom sällskapet, förutom medlemmarna i 
valberedningsnämnden. Nämndens förslag är inte bindande. 

9. De äldres råd, bestående av tidigare kommodorer och hedersmedlemmar. Rådet samlas 
på inbjudan av kommodoren och fungerar som kommodorens rådgivare. Rådet skall ge 
utlåtande i frågor som gäller utdelning av förtjänst- och utmärkelsetecken samt förslag 
till val av hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Rådets medlemmar deltar i 
samråd med styrelsen i hedersuppvaktningar. Rådet kan även komma med egna initiativ. 

 
Härutöver kan sällskapet tillsätta andra kommittéer, nämnder och funktionärer. 
 
Samtliga av sällskapet tillsatta kommittéer, nämnder och funktionärer väljs respektive tillsätts 
på årsmötet för ett år i sänder med en mandatperiod som utgår vid avslutandet av 
nästföljande årsmöte. Om annat inte stadgats ovan, fattar årsmötet beslut om antalet 
medlemmar i de olika kommittéerna och nämnderna. 
 
Styrelsen kan vid behov tillsätta särskilda arbetsgrupper, kommittéer och funktionärer vilkas 
mandattid bestäms av styrelsen. 
 
7 § Räkenskapsperiod 
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår utgår årligen den 30 september varefter styrelsen 
utan dröjsmål skall upprätta en resultat- och balansräkning samt en berättelse över sällskapets 
verksamhet och förvaltning under det avslutade verksamhetsåret. Årsberättelsen och 
bokslutshandlingarna skall omedelbart föreläggas sällskapets revisorer för granskning. Över 
granskningen avger revisorerna till årsmötet sin berättelse vilken senast fjorton (14) dagar 
före årsmötet bör vara inlämnad till styrelsen. 
 
8 § Sällskapets möte 
Sällskapet skall ha ett årsmöte. Årsmötet skall hållas inom två månader från slutet av 
räkenskapsperioden på tid, som styrelsen närmare fastställer. 
 
Vid sällskapets årsmöte behandlas följande ärenden: 
 
1. mötet öppnas. 
 
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 
 
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 
 
4. föredragningslistan för mötet godkänns 
 
5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras 
 
6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra 
ansvarsskyldiga 
 
7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs 
 
8. val av kommodor, vicekommodor och övriga styrelsemedlemmar 
 
9. val av en revisor och en revisorssuppleant 
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10. val av övriga funktionärer 
 
11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 
 
Om en medlem önskar att ett ärende skall behandlas vid sällskapets årsmöte skall han 
skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 
 
9 § Sällskapets extra möten 
Extra möte hålls då sällskapets möte så beslutat, när styrelsen finner sådant nödigt eller då 
minst en tiondel (1/10) av sällskapets medlemmar därom skriftligen anhållit för behandling 
av angivet ärende. 
 
Vid extra möte behandlas endast de frågor, som angivits i kallelsen. 
 
§ 10 Möteskallelse och övriga meddelanden 
Kallelse till sällskapets möten sker genom annons i en på sällskapets hemort utkommande 
dagstidning, alternativt genom brev eller e-postmeddelande till den adress som sällskapets 
medlem angivit till sällskapet. Kallelsen skall utges senast sju dagar före mötet. 
 
Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom antingen genom annons i tidning 
eller anslag å klubbhuset eller på sällskapets hemsidor. 
 
§ 11 Beslutsfattande vid sällskapets möten 
Vid sällskapets möten äger varje ordinarie, heders- och ständig medlem en röst. Som 
sällskapets beslut gäller i alla ärenden, förutom de i §§ 4 och 18 omnämnda, den mening som 
omfattats av mer än hälften av de avgivna rösterna. Faller rösterna lika, gäller den åsikt 
ordföranden företräder, förutom vid val då lotten avgör. 
 
Val av styrelse och övriga val sker genom öppen omröstning, om inte någon av de närvarande 
medlemmarna påyrkar sluten omröstning. 
 
Rösträtt vid sällskapets möten kan inte utövas genom befullmäktigat ombud. 
 
Över beslut som fattas vid möte skall föras protokoll. Protokollet skall undertecknas av 
mötets ordförande och justeras av minst två av mötet för detta ändamål valda närvarande 
medlemmar eller godkännas av sällskapet vid senare möte. 
 
§ 12 Medlemsavgifter 
I medlemsavgift erlägges till sällskapet en årsavgift, vars storlek för det kommande året 
fastställs av årsmötet. Årsmötet fastställer även anslutningsavgiftens storlek.  
 
Medlem, som före 1993 erlagt medlemsavgift som senior under en tid av 20 år, anses som 
ständig medlem. 

 
§ 13 Sällskapets båtregister 
Medlem tillhörig farkost som används huvudsakligen för lustfärder och tävlingar, intas, 
försåvitt densamma uppfyller i sådant avseende utfärdade bestämmelser, i sällskapets 
båtregister och berättigas ägaren att, med iakttagande av gällande lagar och förordningar samt 
sällskapets flaggreglemente och övriga av sällskapet utfärdade regler, å farkosten föra 
sällskapets flagga. Styrelsen kan på särskilda skäl medge undantag från ovan i denna paragraf 
angivna krav på huvudsakligt användningsändamål.  
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För intagen farkost utfärdas av styrelsen certifikat, som årligen efter verkställd besiktning 
förnyas. För farkost som från annan ort första gången under säsongen skall föras till 
Mariehamn, kan sällskapets styrelse på anhållan utfärda interimscertifikat, gällande blott för 
den tid som prövas åtgå till resan. 
 
§ 14 Uteslutande av farkost ur båtregistret 
Farkost, som inte under säsongen blivit besiktigad, eller som övergått till annan ägare utan 
att detta anmälts till sällskapet, kan uteslutas ur båtregistret, men kan ånyo intas med 
iakttagande av ovan i § 13 stadgat förfarande. 
 
§ 15 Sällskapets flaggor 
På sällskapets farkoster skall föras fastställda flaggor i enlighet med föreskrifterna i det av 
styrelsen antagna flaggreglementet. 
 
§ 16 Sällskapets uniform 
Medlem är berättigad att bära uniform av fastställd modell i enlighet med föreskrifterna i det 
av styrelsen antagna uniformsreglementet. 
 
§ 17 Sällskapets utmärkelsetecken 
Sällskapet kan i enlighet med därför antagna regler utdela förtjänst- och utmärkelsetecken. 
 
§ 18 Ändring av dessa stadgar och upplösning av sällskapet 
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av sällskapets möte vid två på varandra följande 
möten mellan vilka bör förflyta minst två veckor. För att beslutet skall bli gällande bör 
detsamma vid vardera mötet omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av de vid 
röstningstillfället avgivna rösterna. Samma bestämmelser gäller för beslut om sällskapets 
upplösning. Vid upplösning av sällskapet bör dess tillgångar användas till befrämjandet av 
sjöräddningsväsendet inom landskapet. 
 
§ 19 Övrigt 
I övrigt länder gällande lag om föreningar till efterrättelse. 


