1.1 FFS' STADGAR
Föreningen För Fulla Segel´s Stadgar.
Antagna vid konstituerande årsmöte den 1985-02-09.
Reviderade nov. 1994 ( § 7:3 ). Reviderade april 2007 ( allt ok ). Reviderade sept.
2009. (§ 6, § 11).
Revisionsförslag markerat med fettext. Stykningar med genomstrykning.
§ 1.
Föreningens namn skall vara För Fulla Segel.
§ 2.
Föreningens säte skall vara Skaftö, Lysekils kommun
§ 3.
Föreningen skall medverka till att med seglande fartyg bedriva aktiv skolskeppsverksamhet
samt att verka för vidgad kunskap om fartygs vård och utrustning, befordrande av
sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskonst.
§ 4.
Detta innebär att föreningen För Fulla Segel avser att:
1. Allmänt väcka intresse för havet och allt vad det innebär för vår bygd.
2. Ge dagens ungdom en möjlighet till meningsfull sysselsättning och gemensam
samvaro ombord på ett fartyg och i dess miljö skapa förståelse för gruppens
betydelse i samhället och respekt för människan som individ.
3. Skapa möjlighet för den yngre generationen att ta del av de äldres förvärvade
lärdomar och kunskaper och genom samvaron överbrygga generationsklyftorna.
4. Låta alla, även dem med olika handikapp, få möjlighet att känna ett större
segelfartygs egenskaper och rörelser och därigenom få en ny livsupplevelse och ett
nytt sätt att se på livet.
§ 5.
Rätt att bli medlem i föreningen har den som godkänner dessa stadgar och erlagt den av
årsmötet beslutade medlemsavgiften.
§ 6.
Årsmöte skall hållas senast i april varje år under februari månad och utlyses minst två veckor i
förväg.
Kallelse sker genom annons i ortspressen, kallelse på hemsidan, genom anslag samt, om
styrelsen så beslutar, genom personligt meddelande till varje medlem.
§ 7.
Vid årsmötet skall bl.a. förekomma:
1. Styrelsen och revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
2. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
3. Val av övrig styrelse för två år. Styrelsen skall förutom av ordförande, bestå av minst 3
ledamöter och högst 7 ledamöter samt högst 4 suppleanter. Minst halva antalet
styrelseledamöter skall vara fast bosatta på Skaftö. Ordföranden bör vara fast bosatt på Skaftö.
Ledamöter väljs på högst två år och suppleanter på ett år.
Vid det konstituerande årsmötet väljs halva styrelsen på ett år och halva på två år.
4. Val av en revisor samt en suppleant.
5. Val av valberedning, bestående av två ledamöter. Varav en är sammankallande.
6. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat budget för det kommande verksamhetsåret.
7. Fastställande av avgifter och arvoden.
8. Frågor som styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar hänskjutit till årsmötet.
§ 8.
Extra möte med föreningen hålls dessutom, då styrelsen anser nödvändigt eller då minst tio
procent av föreningsmedlemmar så fordrar och härom hos ordföranden anhåller med uppgift om
det eller de ärenden som önskas bli behandlade.

§ 9.
Röstberättigad vid årsmötet eller extra föreningsmöte är den som betalt medlemsavgiften för
det föregående verksamhetsåret. Omröstning sker öppet och utgången bestäms genom
enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör den mening som ordföranden biträder.
§ 10.
Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 10 31 januari.
§ 11.
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den sista 31 december, kalenderår.
Verksamheten skall granskas av två revisorer, varav den ene bör vara auktoriserad. Genom
styrelsen försorg skall revisorerna tillhandahållas för granskning erforderliga handlingar före
den 15 31 januari.
§ 12.
Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller av ordföranden och kassören var för sig två
ledamöter gemensamt som styrelsen utser.
§ 13.
Styrelsen åligger att leda verksamheten enligt föreningens syften och inom ramen för den av
årsmötet fastställda inkomst – och utgiftsstaten budgeten.
Styrelsen utser erforderliga funktionärer, nämnder och tillfälliga kommittéer.
Styrelsen utser vid behov inom sig ett verkställande utskott.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utfärdar erforderliga instruktioner för ovan
nämnda hjälporgan.
För att av styrelsen skall vara beslutsför skall samtliga ledamöter vara kallade och minst
hälften av dessa närvarande. Protokoll och närvarolista skall föras på styrelsemöte.
§ 14.
För ändringar av dessa stadgar, överlåtelse av egendom eller upplösning av föreningen
erfordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst sex två månaders
mellanrum, varav det ena skall vara ett årsmöte.
För sådant beslut erfordras minst två tredjedels majoritet av de närvarande avgivna rösterna
vid det sista mötet.
Vid frågan om föreningens upplösning skall också vid sista mötet beslutas hur föreningens
medel skall disponeras enlighet med föreningens syften sedan eventuella skulder täckts.

