Tisdag den 15 december 2019

Förändrat räkenskapsår - Motion till seglardagen 2020
Bakgrund
Stockholms seglarförbund (StSF) har önskemål om att ändra från ett brutet räkenskapsår till ett
räkenskaps år kalenderårsvis. SSF stadgar, bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund anger att ett
distriktseglarförbunds verksamhets- och räkenskapsår ska omfatta tiden 1 september - 31 augusti.
För StSF innebär det att StSF tappar tempo och fokuserar på fel saker när vi kommer till senaredelen av
säsongen. Vi ser flera fördelar med att ändra till kalenderår. Genom det skulle t.ex. vi på hösten kunna
fokusera på att ta fram underlag för utbildning, ha dialog med klubbarna och efterhand utarbeta en
verksamhetsplan för kommande år som hänger ihop med den verksamhet som vi först i januari/februari
får klar. StSF anser vidare att genom en förändring kan distriktsförbunden bättre harmonisera egen
verksamhetsplanering med övrigas samarbetsorganisationers verksamhets- och räkenskapsår.

Förslag
StSF föreslår att texten i paragraf 6 i SSF stadgar bilaga 1 ändras från ”verksamhets- och räkenskapsår ska
omfatta tiden 1 september - 31 augusti” till att lyda ”verksamhets- och räkenskapsår ska omfatta tiden 1
januari - 31 december.

Alternativt förslag
StSF förslår att ökade mandat att utforma distriktets stadgar ges genom att texten i paragraf 4 i SSF
stadgar bilaga 1 ändras från ”Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av DSF-möte och skall
godkännas av Svenska Seglarförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet. ” till att
lyda ” Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av DSF-möte och skall anmälas till Svenska
Seglarförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet. ”

Resonemang
Det senare förslaget ger distriktsseglarförbunden en större handlingsfrihet med att t.ex. på årsmöte
besluta om en ändring av stadgarna utan behöva förankra ett stadgebeslut.
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Yrkande
StSF yrkar på att möjligheter medges att ett Distrikts Seglarförbund kan ha ett verksamhets- och
räkenskaps år som omfattar tiden 1 januari - 31 december.
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