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STADGAR FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET
Antagna på Seglardagen den 4 april 1970 jämte ändringar 1971, 1972, 1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018, 2019
KAPITEL I - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1

Ändamål

Svenska Seglarförbundet, i dessa stadgar benämnt Förbundet eller SSF, har till uppgift att
främja och administrera all seglingsidrott i Sverige på sådant sätt att den står i
överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap Riksidrottsförbundets (RF)
stadgar samt att företräda svensk seglingsidrott internationellt.

Borttaget: utlandet

I detta ingår att;
a)

leda och administrera den svenska seglingsidrotten och föra dess talan utåt, bl.a. i
förhållande till svenska och utländska myndigheter och organisationer,

b)

befordra den svenska seglingsidrottens gemensamma intressen såväl inom som utom
landet,

c)

verka för utvecklingen av gemensamma och enhetliga kappseglings- och mätningsregler
samt bestämmelser för indelning av båtar i klasser,

d)

främja segling som friluftsaktivitet och värna om seglingsmiljön.

Svenska Seglarförbundet, dess distriktsseglarförbund (DSF) och föreningar (F) skall aktivt
verka för en dopingfri seglingsidrott.
§2

Förbundets namn och hemort/säte

Förbundets fullständiga namn är Svenska Seglarförbundet (SSF)
Förbundet har sin hemort/sitt säte i Stockholms kommun.
§3

Sammansättning, tillhörighet m.m.

Svenska Seglarförbundet består dels av svenska segel- och båtklubbar, nedan kallade
föreningar, som i behörig ordning blivit medlemmar i SSF, se kapitel II, dels av svenska
klassförbund (KF), som i behörig ordning blivit anslutna till SSF. Se kapitel VII.
SSF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna (SISU), Sveriges
Olympiska Kommitté (SOK), Nordic Sailing Federation (Nordic SF), World Sailing (WS),
European Sailing Federation (EUROSAF) och Offshore Racing Council (ORC).
Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.
§4

Beslutande organ

Seglardagen är förbundets högsta beslutande organ.
Extra Seglardag är förbundets beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande.
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ då Seglardag eller extra Seglardag inte är
samlad.
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§5

Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundet, dess DSF och föreningar ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och
andra organ får sådan sammansättning att inget kön ska vara representerat med mindre än 40
procent och att mångfald i övrigt skall beaktas.
Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person
ska ingå.
§6

Firmateckning

Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
§7

Verksamhets- och räkenskapsår

SSF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
§8

Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I
brådskande fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen.
§9

Stadgeändring

Förslag till ändringar av dessa stadgar får skriftligen avges av förbundsstyrelsen, DSF,
föreningar och klassförbund som är medlemmar i SSF.
För ändring av dessa stadgar krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid Seglardag.
§ 10

Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, DSF, DF (Distriktsförbund), SF
(Specialförbund), KF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska
avgöras av Idrottens skiljenämnd enligt RF:s stadgar.
§ 11

Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med majoritet av minst 2/3 av antalet avgivna
röster vid två på varandra följande förbundsmöten, det vill säga Seglardagar eller extra
Seglardagar, hållna med minst ett års mellanrum.
§ 12

Tjänstemans valbarhet

Tjänsteman inom SSF eller till SSF ansluten organisation kan åta sig förtroendeuppdrag inom
SSF:s verksamhetsområde, dock ej medlemskap i SSF:s styrelse, om förbundsstyrelsen
lämnar sitt medgivande. Förbundsstyrelsen kan återkalla sitt medgivande om det finns skäl till
det.
§ 13

Hedersordförande, hedersledamot

På förslag av förbundsstyrelsen kan Seglardag utse hedersordförande och hedersledamot av
SSF.
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Borttaget: jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att
ungdomar ingår

§ 14

Årsavgifter

Förening erlägger årligen före den 30 april till SSF en avgift, bestående av dels en fast del,
dels en rörlig del, baserad på antalet medlemmar i föreningen enligt senaste
verksamhetsberättelse.

Borttaget: 31 mars

Klassförbund erlägger årligen före den 30 april till SSF en fast avgift.

Borttaget: 31 mars

Förening och klassförbund som blivit medlemmar respektive vunnit anslutning efter den 31
mars, är skyldiga erlägga för året löpande avgift.
Avgifternas storlek för nästkommande verksamhetsår bestäms av Seglardagen.
Förening eller klassförbund som anmält utträde ur SSF före den 31 mars, erlägger inte avgift
för löpande verksamhetsår.
DSF som önskar SSF:s hjälp vid uppbörd av sina årsavgifter har att anmäla detta senast den
31 januari.

Borttaget: 1

KAPITEL II – FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR
§1

Medlemskap

Ideell förening som bedriver sådan idrottslig verksamhet som SSF administrerar får efter
skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i SSF om
nedanstående villkor för medlemskapet är uppfyllda.
1. Föreningens stadgar, som ska bygga på RF:s stadgemall för föreningar, inte strider mot
RF:s eller Förbundets stadgar och de grundläggande principer på vilka dessa vilar.
2. Föreningen enbart består av fysiska personer som medlemmar.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Förbundets
stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten
förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
6. Föreningen har ett registrerat organisationsnummer.
Lämnar förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos
RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
Medlemskapet i Förbundet innebär att föreningen även blir medlem i DSF och DF.
§2

Förenings rättigheter och skyldigheter

Förening har rätt att på samma villkor som övriga medlemsföreningar, och enligt Förbundets
tävlingsregler och av idrottsrörelsen fastlagda principer, delta i Förbundets verksamhet.
Förening är skyldig att:
1. följa RF:s stadgar samt Förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut
fattade av överordnat idrottsorgan,
2. betala av Förbundet beslutade medlemsavgifter och andra avgifter,
3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
samt föra medlemsförteckning,
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4. hålla årsmöte och styrelsemöten samt föra protokoll vid dessa möten,
5. motverka all form av diskriminering,
6. aktivt verka för en dopingfri idrott, samt
7. avge yttrande och tillhandahålla föreningens handlingar på begäran av RF, Förbundet,
vederbörande DSF eller DF samt Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden och
Dopingkommissionen.
§3

Utträde

Medlemskap i Förbundet upphör när Förbundet mottagit medlemsförenings begäran om
utträde.
Förening som inte betalat medlemsavgift två på varandra följande verksamhetsår anses ha
begärt sitt utträde ur Förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från
medlemsförteckningen.
Utträde ur Förbundet innebär samtidigt att föreningen utträder ur DSF och DF.
§4

Uteslutning

Förbundet får utesluta förening som inte uppfyller villkoren för medlemskap enligt 1 § eller som
i övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som har fattats av
RF, Förbundet eller DSF eller på annat sätt motarbetat Förbundets intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
Förbundet angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges hur beslutet
kan överklagas.
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
Uteslutning ur Förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i DSF och DF upphör.

KAPITEL III – SEGLARDAG
§1

Sammansättning

Seglardag och extra Seglardag består av röstberättigade ombud för distriktsseglarförbund,
klubbar och klassförbund. Icke röstberättigade klubbar och klassförbund äger rätt att närvara
vid Seglardagen och har därvid förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.
§2

Tidpunkt, kallelse

Seglardagen ska hållas varje år under tiden 1 mars - 30 april på tid och plats som
förbundsstyrelsen beslutar. Seglardag kan samordnas till tid och plats med
distriktsseglarkonferens, om förbundsstyrelsen så beslutar.
Kallelse till Seglardagen utfärdas av förbundsstyrelsen genom skriftligt meddelande till
distriktsseglarförbunden och klassförbunden senast fjorton (14) veckor före Seglardagen.
Kallelse till Seglardagen skall kungöras i SSF:s officiella organ.
Senast tre (3) veckor före Seglardagen skall förbundsstyrelsen till DSF, klubbarna och
klassförbunden översända förslag till dagordning för Seglardagen, verksamhets- och

Borttaget: och föreningarna
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förvaltningsberättelse för det närmast föregående året, revisionsberättelse, valnämndens
kandidatförslag, inkomna motioner jämte förbundsstyrelsens yttrande däröver samt de frågor
och förslag som förbundsstyrelsen vill framlägga för Seglardagen.
En sammanfattning av dessa handlingar kan komma att skickas ut med möjlighet att ladda ner
fullständiga handlingar från SSF:s hemsida.
§3

Extra Seglardag

Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Seglardag.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Seglardag när en revisor eller minst
1/10 av Förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan begäran
ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra Seglardag ska den inom fjorton
(14) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra Seglardag ska tillställas DSF,
klubbar och klassförbund senast sju (7) dagar före mötet.

Borttaget: medlemsföreningar och

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som begärt extra
Seglardag utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra Seglardag får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§4

Ikraftträdande

Beslut fattade av Seglardagen gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.
§5

Rösträtt

Vid Seglardag och extra Seglardag har:
DSF en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den
30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska
Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Varje till SSF ansluten klubb, som enligt redovisning* senast den 31 januari föregående
verksamhetsår har min 300 medlemmar har en (1) röst och varje klubb som enligt
motsvarande redovisning har min 1000 medlemmar har två (2) röster.

Borttaget: t förbundssällskap

Varje till SSF anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller klass
med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Borttaget: 0 april

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Borttaget: förbundssällskap

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt
denna tabell.
1-9

anslutna sällskap

ett (1) ombud

10-39

anslutna sällskap

två (2) ombud

40-89

anslutna sällskap

tre (3) ombud

90 eller fler anslutna sällskap

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud och
röstberättigad klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.

Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Inte Färgöverstrykning
Borttaget: ¶

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
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Röstberättigat klassförbund har rätt att sända ett (1) ombud.
Ombud får inte representera mer än en huvudman.
*) Föreningsrapport för föregående verksamhetsår ska lämnas senast 31 januari innevarande
år.
§6

Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt på Seglardag och extra Seglardag tillkommer - utöver
röstberättigade ombud - varje ledamot av förbundsstyrelsen, en representant för varje av
styrelsen tillsatt kommitté samt SSF:s revisorer.
Att klubbar och klassförbund utan rösträtt har förslags- och yttranderätt framgår av Kap. III § 1.
Yttranderätt tillkommer hedersordförande, hedersledamot av SSF, RFs representant,
ledamöter av valnämnden i de ärenden valnämnden berett, samt med styrelsens
godkännande tjänstemän inom SSF och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
§7

Motioner, styrelsens förslag

DSF, klubbar och klassförbund som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast
den 1 januari att insända motion i ärendet till SSF:s kansli. Berört DSF ska ges tillfälle att yttra
sig över motion från förening. Det åligger förbundsstyrelsen att avge yttrande till Seglardagen
över varje motion.
Förbundsstyrelsen äger rätt att framställa förslag till Seglardag och extra Seglardag.
§8

Ärenden

Vid Seglardagen skall följande frågor upptas till behandling:
a) Seglardagens öppnande (förbundsordföranden)
b) fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen
upprättade röstlängden,
c) fastställande av föredragningslista för mötet,
d) fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning,
e) val av mötesordförande,
f) val av sekreterare för mötet,
g) val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare,
h) nominering av kandidater till Förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleant, disciplinnämnd
samt valnämnd,
i) förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse,
j) revisorernas berättelse,
k) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
l) motioner,
m) övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill att Seglardagen skall besluta om,
n) genomgång av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsår samt ekonomisk
plan för närmast följande verksamhetsår,
o) fastställande av föreningarnas och klassförbundens årsavgift till förbundet,
9

Borttaget: och föreningar

p) val av ledamöter i förbundsstyrelsen enligt kap V § 1,
q) val av två revisorer och revisorssuppleanter,
r) val av disciplinnämnd,
s) val av ledamöter i valnämnden enligt kap VIII § 1,
t) fråga om val av ombud och suppleanter till RF-stämman (RF:s stadgar 4 kap),
u) övriga frågor
Borttaget: ¶
Sidbrytning

§9

Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.
Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd
revisor. Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som medlem i disciplinnämnden, revisor
eller revisorssuppleant.
Arbetstagare hos Förbundet eller dess DSF får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen,
medlem i disciplinnämnden eller valberedningen. Arbetstagare inom RF, DF, SF eller DSF
samt inom SISU eller dess distriktsförbund får inte ingå i disciplinnämnden, vara revisor eller
revisorssuppleant.
§ 10

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de Kap 1. 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om mötesordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 11

Ärenden, extra Seglardag

Vid extra Seglardag får endast, förutom erforderliga formella ärenden, de ärenden
handläggas, som föranlett dess inkallande.
§ 12

Jäv

Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
eller i val av revisorer.
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§ 13

Observatörer

Borttaget: ¶

Förbundsstyrelsen beslutar om observatör har rätt att närvara vid Seglardag och extra
Seglardag.

KAPITEL IV – REVISION
§1

Revisorer och revision

SSF:s verksamhet och förvaltning revideras av två (2) revisorer valda av Seglardagen.
En av revisorerna ska vara godkänd eller auktoriserad revisor.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Förbundets räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara
revisorerna tillhanda senast sex veckor före förbundsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före
förbundsmötet, dock senast före utgången av februari månad.

KAPITEL V- FÖRBUNDSSTYRELSEN
§1

Sammansättning m.m.

Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ska bestå av mellan åtta (8) och tio (10)
ledamöter, valda enligt följande: val av förbundsstyrelsen ska ske så att ordförande,
skattmästare samt två till tre (2-3) ordinarie ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag jämna
år. Vice ordförande samt tre till fyra (3-4) övriga ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag
udda år.
Seglardagen utser ordförande, vice ordförande och skattmästare. Två vice ordföranden kan
utses. De ska ha särskilt ansvar för skilda delar av SSF:s verksamhet.
Endast medlem i förening är valbar till förbundsstyrelsen.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande
utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild
uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Styrelsen får när som helst förändra
eller återkalla sådan beslutanderätt.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta styrelsen härom.
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män och inget kön skall vara representerat med mindre än
40 procent och att mångfald i övrigt beaktas. Förbundet ska verka för att valberedningen,
kommittéer och andra organ skall eftersträva sammansättning enligt ovan.

Borttaget: där båda könen ska vara företrädda av minst tre
ledamöter.
Borttaget: får sådan sammansättning att jämställdhet mellan
kvinnor och män nås
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§2

Arbetsutskott

Borttaget: ¶

Förbundsstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott (AU), bestående av högst fem (5)
ledamöter, däribland förbundsordföranden och skattmästaren. AU sammanträder på kallelse
av ordföranden och är beslutmässigt då minst halva antalet av ledamöterna är närvarande.
§3

Kallelse, beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden då denne anser att det
behövs eller efter framställning därom till ordföranden av minst fyra (4) ledamöter.
Förbundsstyrelsen är beslutmässig då mer än halva antalet av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
Kommitté eller arbetsgrupp sammanträder på kallelse av sin ordförande eller när minst hälften
av kommitténs eller gruppens ledamöter så begär. Kommittén eller arbetsgruppen är
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.
Röstning genom fullmakt får inte äga rum.

Borttaget: ¶
Borttaget:

§4

Brådskande ärende

Ärende av brådskande natur kan på förbundsordförandens initiativ avgöras genom omröstning
per capsulam. Härför erfordras att mer än halva antalet av ledamöterna biträder ett och
samma beslut. Sådant beslut protokollförs vid närmast påföljande
förbundsstyrelsesammanträde.
§5

Åligganden

Det åligger förbundsstyrelsen, som är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundets
tillgångar, med den begränsning som följer av särskilda bestämmelser i dessa stadgar, att:
a) representera eller ta ställning till fråga om representanter för svensk seglingsidrott såväl
inom som utom landet,
b) låta verkställa för förbundets verksamhet erforderliga utredningar samt tillsätta egna
kommittéer,
c) utfärda erforderliga instruktioner för kommittéer och för AU, avseende bl.a. delegation av
ärende,
d) organisera förbundets kansli,
e) avgöra till förbundsstyrelsen inkomna kappseglingsprotester och tvistefrågor,
f) kalla distriktsseglarförbund och röstberättigade klassförbund till Seglardag och i
förekommande fall extra Seglardag samt organisera dessa,
g) förelägga Seglardagen ekonomisk plan för det kommande året,
h) besluta i frågor angående sökt medlemskap i eller anslutning till SSF,
i) fastställa tider för internationella öppna tävlingar, nationella mästerskap (SM, USM, JSM,
KLM, UKLM, JKLM) kvaltävlingar till nationella mästerskap, kvaltävlingar till NoM, EM, VM
samt tävlingar där World Sailing (WS) grade ingår och om pris som SSF satt upp,
j) till RF avge yttrande över ansökningar om SM och JSM,
k) före utgången av januari månad till revisorerna för revision överlämna räkenskapshandlingar, protokoll och andra erforderliga handlingar,
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l) övervaka efterlevnaden av förbundets stadgar samt, inom SSF:s verksamhetsområde, av
RF, SOK, World Sailing, NordicSF och EUROSAF:s stadgar och bestämmelser,
m) svara för information såväl inom som utom förbundet,
n) i övrigt vidta de åtgärder som kan vara erforderliga för att främja svensk seglingsidrott.
§6

Bestraffningsärenden m.m.

Protestkommittén (PK) vid en tävling handlägger bestraffningsärenden enligt KSR inom sin
jurisdiktion.

Formaterat: Teckensnitt:11 pt

DSF är första instans för bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar för förseelser
begångna på lokal eller regional nivå.
Disciplinnämnden handlägger bestraffningsärende när en fråga av PK hänvisats till den
nationella myndigheten (SSF) för ytterligare åtgärder eller utredning enligt
kappseglingsreglerna (KSR) samt i första instans bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s
stadgar för förseelser begångna vid SM eller annat större mästerskap eller vid tävling
utomlands.
I övrigt utövar disciplinnämnden prövningsrätt i enlighet med RF;s stadgar kap 14.

Formaterat: Teckensnitt:11 pt

Borttaget: Förbundsstyrelsen handlägger i första instans
bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna (KSR) samt
övriga förseelser begångna vid SM eller annat större
mästerskap eller vid tävling utomlands.¶

Högsta bötesbelopp för enskild person är 10 000 kr.

Formaterat: Teckenfärg: Svart
Borttaget: förbundsstyrelsen
Borttaget: Förbundsstyrelsen har rätt att överlämna sina
befogenheter enligt denna paragraf till något av sina organ.

KAPITEL VI – DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND

Borttaget:

§1

Regionala organ

SSF:s regionala organ är distriktsseglarförbund (DSF). Dessa organs områden kan
sammanfalla med ett eller flera av RF:s distrikt eller ett eller flera län. Förbundsstyrelsen kan
för att skapa en bättre anpassning till vår verksamhet, med RF:s godkännande medge
förening att bilda distriktsseglarförbund med ett verksamhetsområde som inte sammanfaller
med RF:s distrikt eller ett eller flera län.
DSF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och DSF:s stadgar
arbeta såsom Svenska Seglarförbundets regionala organ i enlighet med SSF:s ändamål enligt
Kap I § 1.
§2

Tillhörighet till DSF

Förening tillhör det distriktsseglarförbund inom vars geografiska område segel-/båtklubben har
sin hemvist.
§3

DSF:s stadgar

DSF:s stadgar skall följa de av Svenska Seglarförbundet fastslagna och av RF granskade
normalstadgarna för DSF.
Av DSF:s stadgar skall framgå att DSF-styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.
Svenska Seglarförbundet skall godkänna de av DSF-mötet antagna stadgarna, med rätt för
förbundet att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat
sätt anses vara olämpliga.
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§4

Rösträtt

Vid distriktsseglarförbundets årsmöte och extra årsmöte har varje förening en (1) röst för varje
påbörjat 100-tal medlemmar i sällskapet.

Borttaget: ¶
¶

En förenings röstetal utöver en (1) röst får ej överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända
sammanlagda röstetalet.
§5

Årsavgift

Förening erlägger sådan årsavgift som distriktsseglarförbunds årsmöte beslutar.
§6

Verksamhets- och räkenskapsår, årsmöte

Distriktsseglarförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 september - 31
augusti.
Årsmötet skall hållas under tiden av 1 oktober - 30 november som distriktsseglarförbundets
styrelse bestämmer.
Distriktsseglarförbundet beslutar om antalet ledamöter i förbundets styrelse.
Borttaget: ¶
Sidbrytning

§7

Revisorer och revision

DSF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av DSF-mötet valda
revisorer.

KAPITEL VII – KLASSFÖRBUND
§1

Uppgifter för klassförbund

Ett klassförbund anslutet till SSF kan företräda en eller flera klasser och/eller respitregler som
antagits av endera SSF, Nordic SF eller World Sailing.
Det ankommer på klassförbund, anslutet till SSF, att beträffande sin klass:
a) representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund,
b) främja tävlingsverksamheten och övrig utveckling inom och utom landet samt vidta åtgärder
för att höja den idrottsliga standarden med avseende på såväl topp som bredd,
c) handha juniorverksamheten inom klassen,
d) verka för en rationell uppläggning av tävlingssäsongen, nationellt och internationellt, samt
bistå kappseglingsarrangörer med råd m.m,
e) planlägga och verkställa uttagningar samt i mån av behov upprätta rankinglista. Uttagning
till OS skall dock slutligt beslutas av SSF:s styrelse,
f) bevaka och i möjlig mån utöva inflytande på utvecklingen i fråga om båtmaterial och
klassbestämmelser,
g) svara för upplysnings- och rådgivningsverksamhet,
h) utgöra remissorgan,
i) sköta klassens övriga angelägenheter.
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§2

Anslutning innebörd, tillhörighet

Borttaget: ¶

Beslut om anslutning av klassförbund innebär att ifrågavarande båttyp har prövats, erkänts
och antagits av SSF. I klassreglerna (stadgarna) för en nationell klass som SSF har antagit
skall ingå att ändringar av klassregler skall godkännas av SSF.
SSF har ansvaret för varje ansluten klass beträffande mätning, klassning och registrering, men
SSF kan delegera dessa uppgifter till respektive klassförbund.
§3

Närvaro- och yttranderätt vid årsmöte

Vid klassförbunds årsmöte äger representanter för SSF:s styrelse närvaro- och yttranderätt.
§4

Anslutnings upphävande

SSF:s styrelse kan, om skäl därtill uppkommer, besluta att upphäva klassförbunds anslutning.

KAPITEL VIII DICIPLINNÄMND
§1

Sammansättning

Disciplinnämnden ska bestå av ordförande och tre (3) till fyra (4) ledamöter, varav minst två
(2) ledamöter med ingående juridisk kompetens, valda av Seglardagen. Disciplinnämnden ska
bestå av kvinnor och män och om möjligt skall inget kön skall vara representerat med mindre
än 40 procent och att mångfald i övrigt beaktas.
§2

Kallelse, beslutsmässighet

Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden då denne anser att det behövs.
Disciplinnämnden är beslutmässig då mer än halva antalet av ledamöterna är närvarande. Vid
lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet

§3

Åligganden

Disciplinnämnden handlägger i första instans bestraffningsärende enligt kappseglingsreglerna
(KSR) samt övriga förseelser begångna vid SM eller annat större mästerskap eller vid tävling
utomlands. Disciplinnämnden är vidare överklagningsorgan beträffande bestraffningsärenden
enligt 14 kap. RF:s stadgar och tävlingsbestraffningar som avgjorts av SDF.

Formaterat: Teckensnitt:11 pt

I övrigt utövar disciplinnämnden prövningsrätt i enlighet med RF;s stadgar kap 14.
Borttaget: ↵
¶
¶

KAPITEL IX VALNÄMND

Sidbrytning

Formaterat: Brödtext1, Avstånd Efter: 6 pt

§1

Sammansättning

Borttaget: VIII

Valnämnden skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter valda av Seglardagen.
Ordförande utses varje Seglardag med mandattiden ett (1) år. Vidare utses varje år två (2)
övriga ledamöter, en kvinna och en man, med mandattiden två (2) år. För uppdrag inom
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valnämnden är ledamot av förbundsstyrelsen, ledamot av kommitté, ledamot i
disciplinnämnden, revisor och revisorssuppleant inte valbar. Valberedningen sammanträder
när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
§2

Borttaget: ¶

Uppgifter

Det åligger valnämnden, att genom närvaro vid utvalda styrelsemöten, genom protokoll samt
andra handlingar som styrelsen upprättar, följa styrelsens arbete under verksamhetsåret.
Det åligger valnämnden att senast den 15 november tillfråga de ledamöter i förbundsstyrelsen
samt revisor och revisorssuppleant, vilkas mandattid går ut vid nästa Seglardag, om de vill
kandidera för nästa mandatperiod.
Valnämnden ska senast den 30 november delge samtliga distriktsseglarförbund och
röstberättigade klubbar och klassförbund, vilka ledamöter som står i tur att avgå och vilka som
avböjt omval.
Det åligger valnämnden att senast den 15 januari från distriktsseglarförbund, klubbar och
klassförbund infordra förslag på kandidater till valen vid Seglardagen enligt kapitel kap III §8
(o) och (p).

Borttaget:

Senast den 15 februari skall valnämnden delge förbundsstyrelsen sitt förslag till kandidater till
förbundsstyrelsen samt revisor och revisorssuppleant.

Borttaget: 1

Valnämnden ska den 15 februari även delge förbundsstyrelsen namnen på övriga kandidater
till förbundsstyrelse och valnämnd som inkommit från distriktsseglarförbund och klassförbund.

Borttaget: 1

Borttaget: och

Valnämnden har till uppgift att beakta att inget kön är representerat med mindre än 40 procent
och att mångfald, avseende ålder, bakgrund och geografisk spridning beaktas.
Vid Seglardagen skall valnämnden enligt kap III § 8(h) nominering av kandidater till valen
enligt kap III § 8(o) och (p) meddela årsmötet sitt förslag till kandidater samt namnen på
samtliga kandidater som i övrigt inkommit till valnämnden. Har årsmötet ytterligare förslag till
kandidater skall de också namnges vid kap III § 8 (h).
Den som ingår i valnämnden får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått
kännedom om.
§3

Kandidatförslag

Det åligger valnämnden att senast den 15 januari från DSF, klubbar och klassförbund infordra
förslag på kandidater till valen vid seglardagen enligt kap III § 8(o), (p) och (q).

Borttaget:

Senast den 15 februari skall valnämnden delge förbundsstyrelsen sitt förslag till kandidater till
förbundsstyrelsen samt revisor och revisorssuppleant.

Borttaget: 1

Valnämnden ska den 15 februari även delge förbundsstyrelsen namnen på övriga kandidater
till förbundsstyrelse och valnämnd som inkommit från DSF, klubbar och klassförbund. Vid
Seglardagen skall valnämnden enligt kap III § 8 (h) nominering av kandidater till valen enligt
kap III § 8(o), (p), (q) meddela årsmötet sitt förslag till kandidater samt namnen på samtliga
kandidater som i övrigt inkommit till valnämnden. Har årsmötet ytterligare förslag till kandidater
skall de också namnges vid kap III § 8 (h).

Borttaget: 1
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Borttaget: och

