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Stadgar för Ystads Segelfartygsförening. 
   
   §1 

Firma. 
Föreningen är en i Ystad 2000-03-15 bildad ideell förening. 
Föreningens namn skall vara Ystads Segelfartygsförening. 
Föreningen och dess styrelse skall ha sitt säte i Ystad. 
 
   §2 
           Föreningens syfte. 
Att äga, restaurera, bevara och driva galeasen Helene af Ystad som ett levande och 
för allmänheten tillgängligt arbetslivsmuseum och skolfartyg. Genom seglingar, öppet 
skepp, information, guidade visningar o.s.v.skall vi ge så många som möjligt tillgång 
till kulturarvet Helene. 
Vidare skall vi värna det immateriella kulturarvet, genom att utbilda kommande 
generationer i hur man seglar och underhåller ett seglande traditionsfartyg som 
Helene. 
Föreningen skall aktivt medverka till att kunskapen om det seglande kulturarvet 
bevaras och förkovras också vad gäller övriga fartyg med kulturhistoriskt värde. 
Verksamheten skall bedrivas på ett sätt som gör Helene till en naturlig del av Staden 
Ystads varumärke, inte enbart genom ögonfägnad utan också genom att vara aktiv i 
kulturlivet och Ystads omfattande turistverksamhet. 
För att bibringa den yngre generationen kunskap om och stärka deras intresse för det 
seglande kulturarvet är det vårt mål att så många elever som möjligt från Ystads 
skolor minst en gång under skoltiden skall ha varit ombord på fartyget och fått en 
presentation av dess historia och det seglande tonnagets betydelse. 
   §3 
         Sammansättning. 
Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som stödjer föreningens mål 
och syfte och som är medlemmar i föreningen. 
 
   §4 
            Riksanslutning. 
Föreningen är medlem i (kan ändras under tid) 
Sveriges Segelfartygsförening 
Arbetsam, Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation. 
   §5 
        Beslutande organ. 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
  

Godkänt förslag till revidering 

vid årsmötet 15 juli 2021. 
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   §6 
          Firmateckning. 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör samt en tredje person utsedd 
av styrelsen, två i förening. 
 
   §7 
                 Verksamhets- och räkenskapsår. 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
   §8 
         Stadgetolkning. 
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan 
avgöras av styrelsen. 
 
      §9 
          Stadgeändring. 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två (2) på varandra följande allmänna 
medlemsmöten / årsmöten varav minst ett (1) ordinarie och med minst en månads 
mellanrum mellan mötena. För beslut krävs minst 2/3 majoritet vid det sista mötet. 
 
   §10 
              Upplösning. 
För upplösning av föreningen eller försäljning av galeasen Helene krävs beslut i 
samma ordning som § 9. 
Vid fråga om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar, efter täckande av 
skulder, avsättas till Ystads Sjöräddningssällskap. 
 
   §11 
                   Avgifter. 
Årsavgift för fysisk resp. juridisk person fastställs av årsmötet för ett (1) år i taget. 
 
   §12 
             Medlemskap. 
Medlemskap inklusive aktuella förmåner erhålls efter att aktuell medlemsavgift 
erlagts och korrekta kontaktuppgifter lämnats till föreningen. 
 
   §13 
                Uteslutning. 
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av 
föreningen beslutad avgift, motarbetat föreningens syfte eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Drogmissbruk under tjänstgöring 
ombord leder till uteslutning.  
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   §14 
         Medlems rättigheter och skyldigheter. 
 
Medlem: 
- har rätt att delta i föreningens verksamhet och kurser. 
- har rätt att delta i sammankomster och seglingar, som anordnas för medlemmarna. 
- har rätt till information om föreningens angelägenheter via företrädesvis digitala 
medier och tidningen Bogsvall. 
- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens styrande 
organ. 
- skall betala medlemsavgift samt övriga av föreningen beslutade avgifter. 
- Verka för att det seglande kulturarvet uppmärksammas och vårdas. 
  
   §15 
  Årsmöte och extra årsmöte. 
Ordinarie årsmöte skall avhållas en (1) gång årligen i mars månad. Kallelse skall 
tillställas medlemmarna senast 20 dagar före mötet. 
Motioner och ärende att behandlas av årsmötet skall vara skriftliga och styrelsen 
tillhanda senast 14 dagar före mötet. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, verksamhetsplan,  
budget samt styrelsens förslag och inkommande motioner med yttrande skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka föreårsmötet. 
Extra årsmöte/allmänt möte skall avhållas när styrelsen eller revisorerna finner 
anledning därtill eller då minst 1/5 av medlemmarna så begär, med angivelse av 
ärende. 
Kallelse till extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast 14 dagar före dess 
avhållande. 
 
   §16 
                 Röstning. 
Enskild medlem som erlagt beslutad årsavgift äger en röst.  
Ett familjemedlemskap som erlagt beslutad familjeårsavgift äger en röst.  
Juridisk person som erlagt beslutad årsavgift äger en röst. 
Röstning genom ombud kräver skriftlig fullmakt. 
Medlem utan rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. 
Med undantag för de i §9 och §10 nämnda fallen avgörs alla ärenden med enkel 
majoritet. 
   §17 
  Årsmötets dagordning. 
Vid årsmötet skall följande behandlas: 
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. 
4. Fastställande av föredragningslista. 
5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 
6. Verksamhetsberättelse  
7. Revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
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10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och inkomna motioner. 
11. Val av ordförande alt. kassör för 2 år. 
12. Val av halva antalet styrelseledamöter för två (2) år. 
13. Val av halva antalet suppleanter för två (2) år. 
14. Val av revisorer jämte suppleanter för två (2) år. 
15. Val av valberedning om tre (3) ledamöter varav en sammankallande för ett (1) år. 
16. Val av representanter till att representera föreningen vid olika verksamheters 
sammankomster där vi har rätt och bör deltaga. 
18. Övriga frågor. 
 
   §18 
                  Protokoll. 
Protokoll skall föras vid årsmöte och extra årsmöte / allmänt möte samt justeras och 
hållas tillgängligt 14 dagar efter avhållet möte. 
 
   §19 
                 Revision. 
Föreningens verksamhet granskas av en revisor . 
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper skall vara revisoren tillhanda senast 30 dagar före 
årsmötet. 
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar 
för årsmötet. 
   §20 
                  Styrelse. 
Styrelsen består av ordförande, kassör och fem (5) ordinarie ledamöter samt två 2 
suppleanter valda för två år. Kassör väljes då så är möjligt växelvis ordföranden. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga befattningshavare. 
Valberedningen utgöres av tre personer utsedda av årsmötet. 
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens 
utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. nästföljande årsmöte. 
Styrelsen kan adjungera specialkompetens till sig. Sådan ledamot har inte rösträtt, 
men kan av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 
   
   §21 
             Styrelserutiner. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet 
ledamöter så begärt. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är 
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Röstning får inte ske genom ombud. 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall 
sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. 
 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av två (2) utsedda 
protokolljusterare. Avvikande mening skall föras till protokollet, då så begärs. 
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                 §22 

            Överlåtelse av beslutanderätt. 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till grupp eller annat 
organ eller till enskild medlem. 
 
   §23 
       Styrelsens åligganden. 
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar 
för föreningens angelägenheter. 
 
Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar, riksorganisationer  och dess 
regler svara för föreningens verksamhet enligt fastställt syfte och målsättning samt 
tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen särskilt att: 
Tillse att för föreningen och seglationen gällande lagar och regler iakttas. 
Verkställa av årsmötet fattade beslut. 
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 
Ansvara för och förvalta föreningens tillgångar. 
Ansvara för att Helenes K-märkning bibehålls. 
 
   
 


