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§ 1 Firma 
Föreningens firma är DF Sailing  Sweden.  

§ 2 Säte  
Styrelsen har sitt säte i Växjö. 

§ 3 Ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja radiosegling. 

§ 4 Verksamhet. 
Föreningen ansvarar för registrering av svenska segelnummer. 
Föreningen arrangerar kappsegling i samarbete med lämpliga aktörer så som föreningar, 
företag och privatpersoner. 
Föreningen ansvarar för klassens nationella rankinglista samt uttagning av svenska 
representanter i internationella kappseglingar. 
Föreningen utvecklar och upprätthåller regler för kappsegling i samarbete med lämpliga 
intressenter. 
Möten och omröstningar kan genomföras utan fysiskt möte med hjälp av ett digitalt 
mötesforum. 

§ 5 Medlemskap 
§ 5.1 Medlems antagande 
Medlem antas genom beslut av styrelsen eller när den blivande medlemmen har betalt 
medlemsavgiften. 

§ 5.2 Medlems avgång 
Uppsägning skall göras skriftligt till styrelsen. Medlemskap anses avslutat när aktuell 
årsavgift ej erlagts före den 31/10 innevarande säsong. Det personliga segelnumret som 
tidigare tilldelats kan tilldelas annan seglare två år efter utebliven betalning. 

§ 5.3 Avgifter 
Samtliga avgifter beslutas av årsmötet. 

§ 5.4 Uteslutning av medlem 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningens eller 
motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen. 
Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsmöte genom anmälan 
därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till 
medlemmen. 
Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om 
föreningens angelägenheter. 

§ 6 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 

§ 7 Revisor 
På årsmötet ska årligen väljas en revisor samt en revisorssuppleant för tiden intill dess 
årsmötet hålles räkenskapsåret efter valet. 
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§ 8 Årsredovisning 
Styrelsen skall senast den 31 mars till föreningens revisor avge årsredovisningshandlingar. 
Revisorn ska senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sin revisorsberättelse. 

§ 9 Rösträtt 
Endast medlemmar har rösträtt. 

§ 10 Firmateckning 
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

§ 11 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. 
Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medlemsförvaltningen 
även innefattar en tillfredsställande kontroll. 
Årsmötet utser ordförande för styrelsen. 
Styrelsen ska därutöver bestå av 2-4 ledamöter. Mötet kan också högst utse 2 suppleanter. 
Styrelsens ordförande, ledamöter och eventuella suppleanter ska vara medlemmar i 
föreningen. 
Styrelsen är beslutsmässig om halva Styrelsen samt Ordförande eller Vice Ordförande är 
närvarande. 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
Ordföranden väljs på ett (1) år. 
Övriga ledamöter väljs på två (2) år, varav kassör samt en ledamot udda år och övriga 
ledamöter jämna år. 
Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare personer till sina möten. 

§ 12 Årsmöte 
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas före april månads utgång 
året efter räkenskapsårets slut. 
Vid årsmötet ska minst följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt upprättande av närvarolista 
2. Justering av röstlängd. 
3. Val av två justeringspersoner. 
4. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisors utlåtande; samt styrelsens 
berättelse för det gångna verksamhetsåret. 
6. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut i anledning av årets vinst eller 
förlust. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Budget 
9. Avgifter 
10. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och ev. suppleanter 
11. Val av revisor och revisorssuppleant 
12. Val av valberedning till nästa årsmöte 

13. Övriga frågor 
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Beslut på årsmöte sker med enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar. 
Ärende, som medlem önskar hänskjuta till årsmötet bör vara styrelsen tillhanda senast 4 
veckor före årsmötet. De ärenden som skall tas upp på årsmötet måste finnas med i 
kallelsen. Har kallelse gått ut fyra veckor före och motion inkommer en vecka före stämman 
måste ny kallelse ske. Kallelse kan skickas digitalt och årsmötesförhandlingar kan 
genomföras utan fysiskt möte med hjälp av ett digitalt mötes forum. 

§ 13 Extra föreningsmöte 
Extra föreningsmöte ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat 
och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet 
ändamål på fodras av en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. 

§ 14 Kallelse till möten 
Kallelse till årsmöte sker via publicering på föreningens hemsida samt genom e-post-utskick 
till aktiva medlemmar. 
Kallelse skall vara utsänd och publicerad senast två veckor före årsmöte och senast en 
vecka före extra stämma. 
Då kallelse utgått till årsmöte ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorn där om. 
Kallelse till extra föreningsmöte skall utfärdas senast inom 30 dagar från det att styrelsen 
erhåller begäran där om. 
Andra meddelanden anslås på föreningens webbplats eller via e-post till samtliga 
medlemmar. 

§ 15 Överskottsfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan avsättning till reservfond skett, 
föras i ny räkning såvida föreningsmötet inte beslutar att återbäring skall ges i förhållande till 
under räkenskapsåret erlagda avgifter. 

§ 16 Upplösning 
Vid föreningens upplösning skall i första hand föreningens behållna tillgångar överföras till 
annan förening som bedriver verksamhet med inriktning på radiosegling. I andra hand 
segling generellt. Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga 
röstberättigade medlemmar på ett möte eller med två tredjedels majoritet av de röstande på 
två på varandra följande möten. 

§ 17 Stadgeändring 
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i 
föreningen har förenat sig om detta. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på 
varandra följande möten och på det senare mötet biträtts av minst två tredjedelar av de 
röstande. 
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