Segel Sällskapet Gäddvikens

STADGAR

Gä llande frå n 7 april 2022

§1

Ändamål

Mom.1 Sä llskapet ä r en sammanslutning mellan personer intresserade fö r segling.
Mom.2 Dess nä rmaste uppgifter ä ro att hö ja och bevara hå gen fö r livet på sjö n, samt verka fö r utbildande av
ett gott sjö manskap bland sina medlemmar, främst genom anordnande av såvä l kappsegling som
eskadersegling och ungdomsverksamhet.
Mom.3 Det skall verka fö r att bevara och vå rda äldre seglande fritidsyachter.
Mom.4 Det skall driva en klubbhamn med vinter- och sommarplatser fö r i sä llskapet inregistrerade yachter,
klubbhus samt en klubbholme.
§2

Medlemskap

Mom.1 Medlemskap i sä llskapet kan vinnas genom skriftlig ansö kan till styrelsen. Sö kanden ska visa sitt
intresse fö r segling, exempelvis genom att inregistrera en yacht eller aktivt ha deltagit i sä llskapets
verksamheter. Inval av medlem sker efter beslut i styrelsen.
Mom.2 Medlem fö rbinder sig att fö lja “Fö rordning rö rande allmä nt arbete”.
Mom.3 Medlem under 21 å r ä r junior.
§3

Hedersledamotskap och övriga utmärkelser
Medlem som gjort sä llskapet värdefulla tjä nster eller på annan sä tt främjat dess verksamhet och
ä ndamå l kan av styrelsen vä ljas till hedersledamot eller tilldelas sä llskapets fö rtjä nsttecken eller
fö rtjä nstplakett. Fö rslag härom kan även väckas av enskild medlem i skriftlig framstä llning till
styrelsen.

§4

Uteslutning av medlem
Uteslutning kan ske av:
• Medlem som inte inom fö reskriven tid erlagt sina avgifter.
• Medlem som genom klandervä rt personligt uppträ dande skadar sä llskapets anseende, på ett
uppenbart sä tt misskö ter sin i sällskapet inregistrerade yacht, eller i ö vrigt bryter mot nå gon av
sä llskapets stadgar eller fö rordningar.
Innan framstä llan om uteslutning gö rs, skall styrelsen två gå nger skriftligen varna medlemmen, varvid
denne skall beredas tillfä lle att avge fö rklaring. Beslut om uteslutning av medlem fattas, på fö rslag av
styrelsen, av sällskapet vid ordinarie medlemsmö te.
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§5

Inregistrering av yacht

Mom.1

Endast av medlem ä gd segelyacht kan inregistreras i sä llskapets eskader.

Mom.2 Ansö kan om inregistrering av yacht gö rs till styrelsen, som med hä nsyn till yachtens utformning och
skick beslutar om inregistrering skall beviljas eller ej.
Mom.3 Fö r inregistrerad yacht, som ä gs av flera medlemmar gemensamt, upptas endast en ä gare i sä llskapets
bå tregister. Denne stå r ensam ansvarig fö r yachten gentemot sä llskapet.
Mom.4 Beviljad inregistrering av yacht innebä r rä tt att sö ka sommar- eller vinterplats vid sä llskapets klubbhamn. Ansö kan om vinterplats skall ske enligt hamnfö rordningen.
§6

Avgifter

Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet fö r det innevarande verksamhetså ret bestä mmes vid å rsmö te. Dock
kan på fö rslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmö te.
Mom.2 Medlem i sä llskapet erlä gger å rligen medlemsavgift.
Mom.3 Inregistreringsavgift skall utgå vid medlems fö rsta inregistrering av yacht i sä llskapet.
Mom.4 Yachtavgift utgå r årligen fö r yacht som ä r registrerad i sä llskapet.
Mom.5 Fö r yacht, som disponerar vinterplats i sällskapets hamnområ de, skall erlä ggas hamnavgift vilken även
berä ttigar till bryggplats fö r yachten efterfö ljande sommar.
Mom.6 Å rliga avgifter skall erlä ggas i fö rskott.
§7

Verksamhetsår
Sä llskapets verksamhetså r omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§8

Allmänna regler för möten.

Mom.1 Varje å r hå lles ett å rsmö te och två medlemsmö ten.
Mom.2 Extra mö te skall hå llas om styrelsen så beslutar eller om minst 10 medlemmar gö r skriftlig framstä llning hä rom till styrelsen och samtidigt anger vilka ä renden de ö nskar få behandlade.
Mom.3 Kallelse till mö te skall tillsammans med fö redragningslista sä ndas med post eller e-post till medlemmarna senast 10 dagar fö re mö tet. Det å ligger varje medlem att informera kassö ren om sin e-postadress eller att så dan saknas varvid papperskopia skickas.
Mom.4 Vid alla omrö stningar har varje medlem en rö st.
Mom.5 Medlem få r ej delta i avgö rande av frå gor i vilka han ä r jävig.
Mom.6 Omrö stning sker ö ppet, såvida inte mö tet beslutat annorlunda vid ö ppen omrö stning. Alla beslut fattas
- utom vad gä ller ä ndring av sällskapets stadgar eller sällskapets upplö sning - med enkel majoritet. Vid
sluten omrö stning fö rseglas en rö stsedel fö r att vid lika rö stetal fä lla avgö rande. Vid lika rö stetal vid
ö ppen omrö stning gä ller den mening som fö reträ des av fungerande ordfö rande.
Mom.7 Endast sä llskapets medlemmar har rä tt att nä rvara vid mö te. Undantag hä rifrå n kan dock medges av
fungerande ordfö rande.

Segel Sällskapet Gäddvikens stadgar, ver. 7 april 2022

sid.2/8

Mom.8 Om bå de ordfö rande och vice ordfö rande ä r fö rhindrade att nä rvara, utses en av de nä rvarande
styrelseledamö terna att fö r tillfä llet fungera som ordfö rande.
§9

Årsmöte

Mom.1 Å rsmö te skall hå llas i februari varje år.
Mom.2 Fö redragningslistan fö r å rsmö tet skall uppta fö ljande punkter:
1. Mö tet ö ppnas.
2. Val av två medlemmar att jämte ordfö randen justera protokollet och att rä kna avgivna rö ster
(justering skall ske senast tre veckor efter å rsmö te).
3. Frå ga angående mö tets stadgeenliga utlysning.
4. Upplä sning och justering av fö regå ende medlemsmö tesprotokoll.
5. Styrelsens å rsberä ttelse.
6. Revisorernas berä ttelse.
7. Faststä llande av balans- och resultaträ kning.
8. Frå ga om ansvarsfrihet fö r styrelsen.
9. Fö rslag till budget fö r det innevarande verksamhetså ret samt faststä llande omkostnadsersä tt
ningar å t styrelseledamö ter och ö vriga funktionä rer.
10. Fö rslag till kappseglingsprogram fö r det innevarande verksamhetså ret.
11. Val av styrelse enligt stadgarna.
12. Val av ö vriga funktionä rer.
13. Eventuella bordlagda frå gor eller av styrelsen väckt frå ga.
14. Rapporter och skrivelser.
15. Utdelning av eventuella fö rtjä nsttecken eller andra hedersbetygelser.
16. Skifte av nyvalda styrelseledamö ter.
17. Avslutning.
Mom.3 På å rsmö tet få r utan styrelsens medgivande inte tas upp andra ärenden ä n de som anges i fö regå ende
moment. Om medlem ö nskar att även annat ä rende skall tas upp på å rsmö tet skall han senast två
må nader fö re mö tet lämna in skriftlig framstä llning hä rom till styrelsen, som avgö r om framstä llningen skall beviljas eller ej.
§ 10

Medlemsmöte
Medlemsmö ten skall hå llas i april och september.

§ 11

Styrelsen

Mom.1 Sä llskapets styrelse bestå r av fö ljande ledamö ter: Ordfö rande, tillika eskaderchef, vice ordfö rande,
tillika vice eskaderchef, sekreterare, kassö r samt en suppleant.
Sä llskapets styrelse bestå r dessutom av fö ljande ledamö ter som ä r adjungerade med rö strä tt:
Hamnfogde, tillsyningsman fö r klubbholmen, kappseglingsledare, ledare fö r juniorverksamheten samt
klubbmä stare.
Mom.2 Styrelseledamö ter vä ljs av sä llskapet vid å rsmö tet fö r två å rsperioder, varvid ordfö rande, kassö r,
tillsyningsman fö r klubbholmen, ledare fö r juniorverksamheten och suppleant vä ljs under jämna å rtal
och ö vriga ledamö ter under ojä mna å rtal.
Mom.3 Styrelsen skall efter bä sta fö rmå ga verka fö r sä llskapets utveckling, fö rbereda alla ärenden som skall
fö relä ggas sä llskapet, verkstä lla sä llskapets beslut samt ö vervaka att sä llskapets stadgar och fö rordningar fö ljes.
Mom.4

Sä llskapet tecknas av ordfö randen och kassö ren, var och en fö r sig. I hä ndelse av jäv ersä tter vice
ordfö randen.
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Mom.5 Styrelsen ä ger besluta om fö rä ndringar i sä llskapets fö rordningar.
Mom.6 Vid å rsmö te skall styrelsen lä gga fram å rsberä ttelse fö r det gå ngna verksamhetså ret, balansrä kning
visande sä llskapets ekonomiska stä llning vid verksamhetså rets slut samt fö rslag till budget fö r det
kommande verksamhetså ret.
Mom.7 Styrelsens ledamö ter ansvarar gemensamt infö r sä llskapet fö r av styrelsen fattade beslut. Dock ä r
styrelseledamot, som ej varit nä rvarande vid visst besluts fattande eller vid nä rvaro reserverat sig,
fritagen frå n ansvar fö r beslutet.
Mom.8 Styrelseledamot ansvarar infö r styrelsen fö r skö tsel av befattning eller uppdrag, som han tilldelats
enligt fö r styrelsen faststä lld arbetsfö rdelning.
Mom.9 Fö r att styrelsen skall vara beslutsmä ssig fordras att minst tre av dess ledamö ter ä r nä rvarande. All
omrö stning inom styrelsen skall vara ö ppen, och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rö stetal har
fungerande ordfö rande utslagsrö st.
§ 12

Styrelseledamöternas åligganden

Mom.1 Ordfö randen å ligger:
• att vid såvä l sä llskapets som styrelsens alla sammanträ den opartiskt och samvetsgrant leda fö rhandlingarna, om inte annan mö tesordfö rande utses av mö tet,
• att ö vervaka och ansvara fö r att sä llskapets beslut blir verkstä llda,
• att vara sä llskapets fö rste representant,
• att ö vervaka att sä llskapets stadgar och fö rordningar efterlevs,
• att granska och attestera alla räkningar som skall betalas med sä llskapets medel.
Mom.2 Vice ordfö randen å ligger:
• att biträ da ordfö randen och vid behov trä da i dennes stä lle.
Mom.3 Sekreteraren åligger:
• att ombesö rja kallelse till alla mö ten,
• att fö ra protokoll vid sä llskapets och styrelsens mö ten,
• att enligt anvisningar frå n hamnfogde eller tillsyningsman fö r klubbholmen utfä rda kallelse till
allmä nt arbete,
• att fö ra matrikel ö ver sä llskapets medlemmar och yachter,
• att handha sä llskapets ingå ende och avgå ende korrespondens och att anmä la de ä renden i
styrelsen som skall behandlas där,
• att upprä tta fö rslag till styrelsens å rsberä ttelse.
Mom.4 Kassö ren å ligger:
• att debitera och uppbä ra alla avgifter,
• att verkstä lla betalning av attesterade inkommande rä kningar,
• att fö ra noggranna rä kenskaper ö ver sä llskapets medel samt att på fö r sä llskapet bä sta sä tt
fö rvalta sällskapets likvida medel,
• att ensam ansvara fö r omhä nderhavda medel,
• att fö ra register ö ver medlemmar och inregistrerade yachter samt att specificera inbetalda
avgifter,
• att fö rvara och till medlemmarna fö rsä lja klubb- och mö ssmä rken, standertar och dylikt.
Mom.5 Hamnfogden å ligger:
• att inom ramen fö r tilldelad budget ansvara fö r att hamnen fö rvaltas vä l i enlighet med fattade
beslut,
• att leda hamnkommitténs arbete och att fö ra dess talan i styrelsen. Sällskapets hamnkommitté
bestå r av vice hamnfogdar, slipfö rman, stä llfö reträ dande slipfö rman, tillsyningsman fö r hamnen
samt tillsyningsman fö r sä llskapets bå tar,
• att utö va tillsyn ö ver sällskapets hamnområ de med fasta inventarier och materiel,
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•
•
•
•
•
•
•

att till styrelsen rapportera nö dvä ndiga underhå lls- och reparationsarbeten,
att till sekreteraren lä mna uppgifter om erforderlig arbetsstyrka, tid och plats fö r allmä nt arbete
och fö ra noteringar ö ver medlemmarnas arbete,
att leda allmä nt arbete inom sä llskapet eller att utse lä mpliga arbetsledare hä rfö r,
att tilldela yachtä garna vinter- och sommarplatser samt upprä tta fö rteckning ö ver dessa,
att till kassö ren lä mna uppgift ö ver yachtä gare som skall debiteras extra avgifter samt ö ver
personer som hyr sommarplats i hamnen,
att inom ramen fö r beslutad budget kö pa in erforderliga verktyg och ö vrig utrustning fö r
hamnen,
att vara sä llskapets miljö ombud med uppdrag att hå lla styrelsen informerad om vilka
miljö skyddsbestämmelser sä llskapet har att fö lja samt att fö reslå å tgä rder som fö ranleds av
dessa bestä mmelser.

Mom.6 Tillsyningsmannen fö r klubbholmen å ligger:
• att inom ramen fö r tilldelad budget ansvara fö r att holmen fö rvaltas vä l i enlighet med fattade
beslut,
• att leda Ö -rådets arbete och att fö ra dess talan i styrelsen,
• att utö va tillsyn ö ver holmen med klubbhus, ö vriga byggnader och bryggor, fasta inventarier och
materiel,
• att rapportera om tillstå ndet på holmen till styrelsen samt att även rapportera nö dvä ndiga
underhå lls- och reparationsarbeten,
• att utse och leda erforderlig arbetsstyrka fö r allmä nt arbete på holmen eller att utse lämpliga
arbetsledare hä rfö r,
• att inom ramen fö r beslutad budget kö pa in erforderliga verktyg och ö vrig utrustning fö r
holmen.
Mom.7 Kappseglingsledaren åligger:
• att inom ramen fö r tilldelad budget ansvara fö r sä llskapets kappseglingsverksamhet i enlighet
med fattade beslut,
• att skapa och vidmakthå lla medlemmarnas intresse fö r kappsegling,
• att leda kappseglingskommitténs arbete och att fö ra dess talan i styrelsen,
• att fö r kommande verksamhetså r till styrelsen lämna fö rslag till kappseglingsprogram, fö rslag
till budget fö r kappseglingsverksamheten samt dä rmed fö renad funktionä rsutbildning,
• att handha sä llskapets kappseglingspriser.
Mom.8 Klubbmä staren åligger:
• att inom ramen fö r tilldelad budget arrangera och leda fester och samkvä m inom sä llskapet i
enlighet med fattade beslut.
Mom.9 Styrelsesuppleanten å ligger:
• att vid fö rfall fö r annan styrelseledamot inträ da i dennes stä lle,
• att i egen befattning delta i styrelsens sammanträ den,
• att i ö vrigt avlasta ö vriga styrelseledamö ter i deras å ligganden, nä r styrelsen så finner
erforderligt.
Mom.10 Ledaren fö r juniorverksamheter åligger:
• att inom ramen fö r tilldelad budget anordna, leda och ansvara fö r seglarlä ger fö r juniorer i
enlighet med fattade beslut,
• att tillvarata sä llskapets juniorers intresse fö r segling,
• att till juniorerna fö rmedla kunskaper i segling och sjö manskap i en anda av gott kamratskap.
§ 13

Övriga funktionärer och deras åligganden

Mom.1 Sä llskapets revisorer ä r två med en suppleant och dessa åligger:
• att noggrant granska kassö rens rä kenskaper, lä sa styrelse- och allmä nna mö tesprotokoll,
• att kontrollera att sä llskapets angelä genheter fö rvaltats vä l i enlighet med fattade beslut,
• att upprä tta och vid å rsmö te fö redra revisionsberä ttelse och att i denna till- eller avstyrka
ansvarsfrihet fö r styrelsen.
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Mom.2 Sä llskapets kappseglingskommitté bestå r av kappseglingsledaren och minst två ordinarie kommitté ledamö ter och få r, efter beslut av kommittén, dä rutö ver bemannas med extra funktionä rer i enlighet
med aktuellt behov. Kommittén åligger:
• att i enlighet med av Svenska Seglarfö rbundet faststä llda kappseglingsregler arrangera och
genomfö ra sä llskapets interna och ö ppna kappseglingar,
• att i må n av tid och visat intresse frå n medlemmars sida informera om kappseglingsteknik och
aktuella kappseglingsregler.
Mom.3 Vice hamnfogde å ligger:
• att biträ da hamnfogden i dennes åliggande och att vid behov inträ da i dennes stä lle.
Mom.4 Sä llskapets slipfö rman åligger:
• att utö va tillsyn ö ver sällskapets slipmotor och ö vriga slipanordningar,
• att vid ordinarie sjö sä ttningar och bå tuppdragningar handha dessa anordningar,
• att mot omkostnadsersä ttning enligt å rsmö tets bestä mmande handha sällskapets slipanordningar
vid extra sliptagning eller vid sliptagning av icke medlems yacht samt att rapportera detta till
kassö ren.
Mom.5 Stä llfö reträ dande slipfö rman å ligger:
• att biträ da slipfö rmannen i dennes å liggande och att vid behov inträ da i dennes stä lle.
Mom.6 Tillsyningsmannen fö r SSG:s klubbhus och hamn i Gä ddviken å ligger:
• att utö va tillsyn ö ver hamnen med klubbhus, ö vriga byggnader och bryggor samt att i erforderlig
utsträ ckning rapportera om tillstå ndet i hamnen till hamnfogden.
Mom.7 Tillsyningsmannen fö r sällskapets arbetsbå tar och segelbå tar å ligger:
• att utö va allmä n tillsyn och ansvara fö r att bå tarna tas upp, vintertä cks, rustas och sjö sä tts i
behö rig ordning,
• att inom given budgetram lå ta anskaffa fä rg och annan materiel som han bedö mer behö vs fö r
bå tarna,
• att hos hamnfogde begära hjä lp med ovannämnda arbeten, vilka räknas som allmä nt arbete
enligt “Fö rordning rö rande allmä nt arbete”.
Mom.8 Sä llskapets valberedning bestå r av en sammankallande samt en eller flera ordinarie ledamö ter.
Valberedningen åligger:
• att fö rbereda val av styrelse och ö vriga funktionä rer, samt fortlö pande hå lla styrelsen
informerad,
• att ta emot fö rslag till kandidater frå n sä llskapets medlemmar,
• att på å rsmö tet fö reslå kandidater till de styrelseposter och ö vriga funktionä rsposter som stå r i
tur att vä ljas.
Mom.9 Sä llskapets arkivarie åligger:
• att arkivera sä llskapets handlingar och att på betryggande sä tt fö rvara arkivet.
Mom.10 Gä ddvikets redaktö r å ligger:
• att sammanstä lla, trycka och distribuera klubbtidningen Gä ddviket till medlemmarna.
Mom.11 Hemsidans redaktö r å ligger:
• att hå lla fö reningens hemsida uppdaterad och kontrollera att den fö ljer en god nä tetikett.
Mom.12 Sä llskapets vaktchef å ligger
• att organisera vakthå llning i hamnen enligt styrelsens beslut.
Mom.13 Ytterligare funktionä rer kan vid behov vä ljas vid å rsmö te på fö rslag av styrelsen i enlighet med aktuellt
behov.
Mom.14 Ö vriga funktionä rer vä ljs på ett å r i taget utom vice hamnfogde som vä ljs på 2 år, alternerande med
hamnfogden, och arkivarien, som vä ljs på 5 å r.
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§ 14

Sällskapets emblem m.m.
Sä llskapets emblem ä r:
• Två tungad flagga, ö vre hälften vit, undre hälften grö n och i det vita fä ltet bokstäverna SSG i
svart.
• Två tungad standert lika flaggan.
• Eskaderchefsflagga, rektangulä r med vitt fä lt och grö n bå rd, i fä ltet bokstäverna SSG i svart.
• Mö ssmä rke, svart kokard med segelbå tsmotiv och bokstäverna SSG i guldtrå d.
• Klubbnå l, sä llskapets standert i emalj.
• Fö rtjä nsttecken, sä llskapets klubbnå l inom lagerkrans av silver.
• Fö rtjä nstplakett i guld med segelbå ts- och startpaviljongsmotiv samt dä runder ”Segel Sä llskapet
Gä ddviken”.

§ 15

Flaggreglemente

Mom.1 Endast i Segel Sällskapet Gä ddviken inregistrerade segelyachter få r fö ra dess standert och flagga.
Mom.2 Yacht som har ordinarie vinterplats i sä llskapets hamn skall fö ra SSG:s standert på stortoppen eller
under styrbords vantspridare eller utefter styrbord vant ö ver varje annan fö reningsstandert eller
-flagga.
Mom.3 I SSG inregistrerad yacht, som tillhö r annan erkä nd fö rening fö r segelsport, vilken ä r dess hemmafö rening, få r fö ra hemmafö reningens standert ö verst med SSG:s standert nä rmast under.
Mom.4 Standert få r inte anvä ndas fö r flaggning i annan form ä n som bordsstandert och fö r hedersbetygelser. I
andra fall skall flagga anvä ndas.
Mom.5 Vid eskadersegling, seglarmö ten eller nä r sä llskapet stå r som arrangö r eller vä rd fö r kappseglingar
skall eskaderchefen fö ra eskaderchefsflagga i stä llet fö r standert.
Mom.6 Vid fö rande av nationsflagga skall gä llande flaggreglemente iakttas.
Mom.7 Kasserad flagga eller standert skall brä nnas. Detsamma gä ller standert som innehas av medlem som
utträ der ur sä llskapet.
Mom.8 Det åligger varje medlem att genom oklanderligt uppfö rande och gott sjö manskap hålla sä llskapets
standert och flagga i helgd.
§ 16

Ändring av stadgar
Fö r att beslut om ä ndring av sä llskapets stadgar skall vara giltiga erfordras minst ⅔-majoritet fö r
ä ndringen under två på varandra fö ljande mö ten.

§ 17

Sällskapets upplösning
Beslut om sä llskapets upplö sning må ste fö r att vara giltigt fattas vid tre på varandra fö ljande ordinarie
mö ten med minst ⅔-majoritet. Upplö ses så lunda sä llskapet tillfaller dess tillgå ngar ett mindre segelsä llskap enligt sä rskilt beslut som fattas i samband med upplö sningen.

§ 18

Allmänt arbete

Mom.1 Med allmä nt arbete inom sä llskapet avses nyanlä ggnings- och underhållsarbeten i sä llskapets
hamnområ de och på klubbholmen, upplä ggning och sjö sä ttning av medlemmars yachter och
sä llskapets bå tar, arbete med underhå ll av sä llskapets bå tar, vakttjä nst, samt stä dning av hamnområ det. Arbetet skall ledas av hamnfogde, vice hamnfogde, berö rd tillsyningsman eller annan
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medlem som styrelsen utser.
Mom.2 Fö r sä kerhet vid upplä ggning och sjö sä ttning enligt mom.1 skall finnas av styrelsen faststä llda
fö reskrifter om hur arbetet skall vara organiserat samt beskrivningar av de arbetsuppgifter som skall
gä lla fö r var och en som deltar i arbetet. Innan arbete enligt detta moment få r på bö rjas, skall arbetsledare fö rvissa sig om att varje deltagare ä r väl fö rtrogen med den arbetsuppgift han eller hon
tilldelats.
Mom.3 Medlem ä r skyldig att efter kallelse delta i allmä nt arbete på klubbholmen eller att på eget initiativ
stä lla arbetsfö r ersä ttare till fö rfogande.
Mom.4 Medlem som utnyttjar vinterplats i sä llskapet ä r även skyldig att efter kallelse delta i allmä nt arbete i
hamnen eller att på eget initiativ stä lla arbetsfö r ersä ttare till fö rfogande.
Mom.5 Allmä nt arbete regleras i “Fö rordning rö rande allmä nt arbete”.
§ 19

Hamnen

Mom.1 I sä llskapets hamnområ de skall krav på god ordning och sä kerhet iakttas, och sä llskapets medlemmar
ä r skyldiga att fö lja hamnfogdarnas och ö vriga styrelseledamö ters liksom berö rd tillsyningsmans
direktiv fö r att å stadkomma detta.
Mom.2 Medlem som utnyttjar vinterplats i sä llskapet fö rbinder sig att informera sig om och efterleva sä llskapets “Hamnfö rordning”.
§ 20

Klubbholmen

Mom.1 På klubbholmen skall krav på god ordning och sä kerhet iakttas, och sä llskapets medlemmar ä r
skyldiga att fö lja tillsyningsmans och ö vriga styrelseledamö ters direktiv fö r att å stadkomma detta.
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