
Förslag till stadgeändringar

Motivation

Yachtavgiften
är tänkt att huvudsakligen gå till Lilla Skrattens underhåll. Det är då rimligt att avgiften är knuten till
användandet av Lilla Skratten och inte till en inregistrerad båt.

Förslag: Vi kallar den aktivitetstillägg.

Inregistrering av yacht
Enligt stadgarna är Segel Sällskapet Gäddviken en sammanslutning av personer med intresse för
segling. Vad innebär det?

Förslag: Alla aktiva medlemmar ska visa sitt intresse för segling genom att registrera in en yacht!
För detta betalar man enbart inregistreringsavgift, vilket är en engångssumma.

Medlemskategorier
Det finns medlemmar som av olika anledningar inte ska behöva betala för Lilla Skratten eller
registrera in en yacht.

Förslag: Vi inför medlemskategorier för att definiera vilka som behöver betala aktivitetstillägg.

1. Aktiv medlem
  • har en inregistrerad yacht
  • betalar medlemsavgift med aktivitetstillägg
  • har tillgång till Lilla Skratten
  • har arbetsplikt på Lilla Skratten.

2. Anhörig medlem
  • är delägare i en inregistrerad yacht eller familjemedlem
  • betalar medlemsavgift
  • får använda den klubbnyckel som hör till yachten
  • har tillgång till Lilla Skratten.

3. Stödmedlem
  • till exempel någon som kappseglar för SSG eller bor på annan ort
  • betalar medlemsavgift
  • har inte tillgång till Lilla Skratten.

4. Juniorer
  • är under 21 år
  • betalar junioravgift
  • har tillgång till Lilla Skratten.

5. Senior
  • kan den bli som långvarigt varit aktiv medlem i SSG och slutat att ha egen båt (utses av

styrelsen) 
  • betalar medlemsavgift
  • har tillgång till Lilla Skratten.

6. Hedersledamot
  • utses av styrelsen
  • betalar inte medlemsavgift
  • har tillgång till Lilla Skratten.
 



Avgifter
Siffrorna nedan visar en jämförelse mellan dagens avgifter och effekten av de föreslagna
förändringarna.

idag förslag
Aktiv medlem utan inregistrerad yacht 390:- 940:-
Aktiv medlem med inregistrerad yacht 940:- 940:-
Passiv medlem 390:- 390:-
Inregistreringsavgift 770:- 770:-

Förslag
Föreslagna stadgeändringar, borttagna delar visas överstrukna, nyskrivna delar i kursiv stil.

§2 Medlemskap
Mom.1 Medlemskap i sällskapet kan vinnas genom skriftlig ansökan till styrelsen. Inval av

medlem sker efter beslut i styrelsen. 
Mom.2 Medlemskategorier:

• Aktiv medlem har en inregistrerad yacht.
• Associerad medlem är

- anhörig med samma adress som aktiv medlem,
- delägare i en inregistrerad yacht,
- långvarig medlem som inte längre har egen yacht.

• Stödmedlem är passiv medlem eller medlem i annan båtklubb som kappseglar för
sällskapet. Stödmedlemskap ger inte tillgång till klubbens faciliteter.

• Medlem under 21 år är junior.
• Hedersledamot.

§6 Avgifter
Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid

årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.
Mom.2 Medlem i sällskapet erlägger årligen medlemsavgift:

• aktiv medlem betalar medlemsavgift med aktivitetstillägg*
• associerad medlem betalar medlemsavgift
• stödmedlem betalar medlemsavgift
• juniormedlem betalar junioravgift
• hedersledamot betalar ingen avgift.

Mom.3 Inregistreringsavgift skall utgå erläggas vid medlems första inregistrering av yacht i
sällskapet.

Mom.4 Yachtavgift utgår årligen för yacht som är registrerad i sällskapet. Aktivitetstillägget
är främst avsett för Lilla Skrattens underhåll.

Mom.5 För yacht, som disponerar vinterplats i sällskapets hamnområde, skall erläggas
hamnavgift vilken även berättigar till bryggplats för yachten efterföljande sommar.

* Beteckningen aktivitetstillägg är preliminär och kan komma att ändras.
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