Stadgar för Brändö Seglare r.f.
§ 1. Brändö Seglare, vars hemort är Helsingfors stad, har till ändamål att sammanföra för segel- och
motorbåtssport intresserade personer inom Brändö villasamhälle, och att genom föranstaltande av övningar
och tävlingar i segling och navigering väcka och uppehålla intresset för sjömansskap samt sprida kunskap
om de elementära begreppen i sjöväsendet. Klubben kan för att främja sina syften bedriva
restaurangverksamhet.
§ 2. Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och består av
kommodor, vicekommodor samt sex ledamöter. Kommodor och vicekommodor väljes för ett år i sänder och
kan återväljas; styrelesens övriga ledamöter väljes för tre år, sålunda att varje år tvenne avgår och icke
omedelbart kan mottaga återval. Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare. Övriga funktionärer
är: två (2) revisorer och en (1) suppleant för dem; Mätnings- och besiktningsnämd, vars antal ledamöter
bestämmes vid valet;Seglingsnämnd, vars medlemsantal bestämmes vid valet.Styrelsen och samtliga
ovannämnda funktionärer väljes vid årsmötet bland klubbens seniormedlemmar, dock kan i särskilda fall till
annan funktionär än styrelsemedlem även väljas juniormedlem. Ifall av behov kan klubben tillsätta andra
nämnder och funktionärer.
§ 3. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och meddelar instruktioner till funktionärer samt äger
antagna erforderliga tjänstemän.Kommodoren leder i egenskap av ordförande klubbens och styrelsens
förhandlingar samt, när han så önskar, även samtliga nämnders möten. Han för befälet över klubbens eskader
såval vid kappseglingar som vid långfärder och lustfärder.Vicekommodoren träder i kommodorens ställe vid
förfall för denne. Vid förfall för båda utses någon annan styrelseledamot att företräda kommodoren.Klubbens
nams tecknas av kommodoren tillsammans med sekreteraren eller vid förfall för dessa två ledamöter
gemensamt.För fattande av giltigt beslut inom stryrelsen fordras att minst fyra ledamöter äro närvarande. Vid
lika rösttal är ordförandens röst avgörande.
§ 4. Klubbens arbetsår vidtager den 1 november. Över klubbens verksamhet och förvaltning under arbetsåret
äger styrelsen till årsmötet angivna berättelse.Räkenskaperna avslutas den 31 oktober och jämte styrelsens
årsberättelse omedelbart föreläggas klubbens revisorer till gemensam granskning. Över granskningen angiver
revisorerna berättelse till årsmötet.
§ 5. Varje välfrejdad person kan av klubbmedlem hos styrelsen skriftligen anmälas till vinnande av
medlemsskap i klubben och ankommer det å styrelsen att avgöra huruvida den anmälda må i kluben intagas.
I klubben intagen medlem är juniormedlem då han eller hon ej före pågående arbetsår fyllt 19 år, i annat fall
seniormedlem.Till hedersmedlem kan klubben invälja person, vilken genom gagnelig verksamhet gjort sig
särskilt förtjänt och för vilken klubben sålunda önskar visa sin aktning och erkänsla.Hedersmedlem åtnjuter
samma rättigheter som klubbens övriga medlemmar, med är befriad från årliga avgifters erläggande.Val av
hedersmedlem sker på å allmänt möte, samt fordras för detsammas giltighet att minst två tredjedelar av de
närvarande är om beslutet ense.
§ 6. Medlem uteslutes ur klubben i händelse klubbmötet på av styrelsen framställt förslag sådant besluter.
Dessutom äger styrelsen rätt att ur klubbens medlemsförteckning utesluta medlem, som uraktlåtit att erlägga
medlemsavgift, men kan sålunda utesluten medlem i vanlig ordning vinna inträde i klubben.Önskar medlem
utträda ur klubben bör därom skriftligen meddelas styrelsen eller dess ordförande eller ock muntligen till
föreningsmötets protokoll.
§ 7. Klubbens årsmöte hålles senast inom nästföljande års januari månad. Härvid behandlas: 1) styrelsens
årsberättelse, 2) revisorernas berättelse, 3) frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen, 4)
fastställande av inskrivnings- och medlemsavgifterna, 5) budgeten för det kommande året, 6) val av styrelse
och samtliga i § 2 angivna funktionärer, 7) övriga ärenden, om vilka särskilt på föreskrive sätt tillkännagivits
§ 8. Klubben sammankallas till möte, när styrelsen finner sådant nödvändigt, eller minst tio medlemmar hos
styrelsen därom skriftligen anhållit.
§ 9. Kallelse till klubbens möte sker på styrelsens försorg genom annons i någon i Helsingfors utkommande
daglig svenskspråkig tidning, senast fyra dagar före mötet. Övriga meddelanden bringas antingen genom
annons, anslag å anslagstavlan eller cirkulär till medlemmarnas kännedom.

§ 10. Vid klubbens möten äger varje seniormedlem, som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till klubben,
en röst och avgöras alla ärenden utom de i § 5 och § 14 omnämnda, genom enkel röstövervikt. Då rösterna
falla lika gäller den åsikt ordföranden biträder. Val av styrelsen och övriga val sker genom öppen omröstning,
för såvitt icke sluten omröstning av någon medlem påyrkas. Vid lika röstetal avgöras val genom lottning. I
val och omröstning å möte får endast personligt närvarande klubbmedlem deltaga. Över beslutet, som fattas
vid mötet, bör föras protokoll, vilket skall av mötet godkännas eller ock justeras och till riktighet bestrykas
av minst tvenne vid mötet närvarande medlemmar. Klubbens officiella språk är svenska, vilket språk även
användes i alla meddelanden.
§ 11.Medlem tillhörigt fartyg, som användes uteslutande för lustfärder och tävlingar, intages, för såvit
detsamma uppfyller i sådant avseende utfärdade bestämmelser, i klubbens fartygsregister och berättigas
ägaren att å fartygen föra klubbens i vederbörlig ordning fastställda flagga.
§ 12. I medlemsavgift erlägges till klubben en årsavgift, vars storlek för det kommande året fastställes av
årsmötet och bör denna avgift utan anfordran inbetalas senast den 31 mars.
§ 13. Klubben i dess helhet eller, enligt klubbens begivande, dess styrelse har rättighet att utöver dessa
stadgar utfärda instruktioner och regler för flaggföring, etikett till sjöss och på land, besikting av farkoster,
bärandet av uniform, ordningen i klubbhuset och i hamnen mm. och gälla sådana regler samtliga klubbens
medlemmar till ovillkorlig efterlevnad.
§ 14. Ändringar av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av tvenne på varandra följande möten, varvid
minst två tredjedelar av de närvarande varit om beslutet ense, förutom vad gäller ändring av klubbens språk,
då beslutet bör vara enhälligt. Samma bestämmelser gäller beslut om klubbens upplösning.Vid upplösning av
klubben bör dess tillgångar, sedan samtliga skluder blivit betalda, med full äganderätt överlämnas till
svenskspråkig segelförening vid Östersjön eller dess vikar, varvid förening i Helsingfors eller nära denna
stad äger företräde.
§ 15. I sådana fall, som i dessa stadgar icke särskilt omnämnas, skall tillämpas gällande lag om föreningar.

