Stadgar

Stadgar för Malmö Segel Sällskap
Stiftat den 30 mars 1876

§1
Namn och hemort
Sällskapets namn är Malmö Segel Sällskap (MSS) och dess hemort är Malmö.
§2
Ändamål
Sällskapets ändamål är att befrämja båtsport, att utveckla medlemmarnas sjömanskap samt
att verka för god kamrat- och idrottsanda.
§3
Medlemskap
Till medlem av sällskapet kan styrelsen efter skriftlig ansökan, åtföljd av eventuellt bestämd inträdesavgift, antaga varje välkänd person, som fyllt 18 år. Sedan styrelsen övertygat sig om att den inträdessökande inte häftar i skuld till annat segelsällskap för års- eller
andra i vederbörande sällskaps stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning
under sistförﬂutet år, äger styrelsen att utan angivande av skäl bevilja eller avslå gjord
ansökan.
Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot. Till sådan må
kallas varje välkänd person, som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom sällskapet eller på
annat sätt främjat dess verksamhet eller syften. Hedersledamot väljes på årsmöte. Skulle
den föreslagne inte bli vald, förfaller frågan utan att omnämnas i protokollet.
Till juniormedlem i sällskapet kan styrelsen antaga ungdomar som fyllt 7 men ej 18 år.
Juniormedlem er håller samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar; dock
äger denne inte rösträtt vid sällskapets möten.
Styrelsen kan i följande fall medge rabatterad avgift vars storlek bestämmes av årsmötet
a) för medlem i sällskapet som samtidigt är medlem i annan båtklubb och har båt registrerad i denna samt har ordinarie förtöjningsplats i den hamnanläggning som denna klubb
begagnar som sin hamn.
b) för make och maka till medlem i sällskapet
c) för ungdom t.o.m. 25 år,
d) för pensionär.
§4
Utträde
Medlem, som vill utträda ur sällskapet gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är
därmed omedelbart skild från medlemskapet. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt
styrelsens bestämmande.
§5
Uteslutning
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet av någon av följande anledningar:
l. Underlåtenhet att erlägga medlemsavgift och i förekommande fall hamnplatsavgift eller andra av allmänt möte eller styrelsen enligt vederbörligt bemyndigande fastställda
avgifter eller ålägganden inom föreskriven tid.
2. Förseelse mot gällande sjölag, tullföreskrifter, sjötraﬁkförordning, sjövägsregler eller
andra bestämmelser, när förseelsen är ägnad att skada sällskapets anseende.
3. Annan förseelse mot dessa stadgar eller annat klandervärt uppträdande, ägnat att motverka sällskapets ändamål eller skada dess anseende.
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Medlem som inte efter 2 påminnelser, avsända i vanligt brev, reglerat sin skuld enligt
punkt l till sällskapet har automatiskt förlorat sitt medlemskap och sin rätt till plats vid
sällskapets bryggplatser.
Medlem som brutit mot punkt 2 eller 3 skall av styrelsen i rekommenderad skrivelse
med mottagningsbevis eller genom delgivning enligt lag underrättas om att fråga om hans
uteslutning uppkommit samt beredas tillfälle att inom 14 dagar anmäla sitt utträde eller
inkomma med skriftligt yttrande. Först efter denna tidsfrist får styrelsen träffa avgörande.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken meddelas vederbörande medlem
genom rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis eller genom delgivning enligt lag.
Medlem som uteslutits av styrelsen enligt punkt 2 och 3 äger rätt att vid möte med sällskapet söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han
fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till detta möte, till vilket klaganden minst
3 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.
§6
Medlemsavgift
Årsavgifterna fastställes på årsmötet.
Medlemskort med angivande av att årsavgiften är betald översändes tillsammans med
kvittens på eventuella andra avgifter före tidpunkt som styrelsen äger bestämma. Medlemsoch annan avgift skall vara inbetald senast den 28 februari.
§7
Fartyg
Sällskapets fartyg utgöres av i sällskapets fartygsregister införda fartyg.
§8
Fartygsregister
Fartyg kan av styrelsen inregistreras i sällskapets fartygsregister under förutsättning att det
ägs antingen aven eller ﬂera medlemmar i sällskapet eller av sammanslutning, vars representant är medlem i sällskapet,
att det är väl underhållet och i sjövärdigt skick,
att det är försett med lätt skönjbart namn, ävensom namnplåt upptagande ägarens namn
och adress,
att de uppgifter lämnas, som är behövliga för sällskapets fartygsregister, samt
att ägaren inbetalar den för året fastställda medlemsavgiften.
För sålunda inregistrerade fartyg utfärdar styrelsen certiﬁkat, som undertecknas av ordföranden och sekreteraren. För att vara giltigt skall certiﬁkatet vara försett med kvitto på
löpande årets medlemsavgift.
Förkommer certiﬁkat må nytt sådant utfärdas mot av styrelsen fastställd avgift.
§9
På av sällskapet utfärdat certiﬁkat anges blott en person som ägare till inregistrerat fartyg
och endast denna person anses såsom fartygets ägare.
I sällskapets matrikel och fartygsregister kan även delägare i fartyg upptas.
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§ 10
Då ett i sällskapet inregistrerat fartyg övergår till annan ägare, upphör det för fartyget
utfärdade certiﬁkatet att gälla och åligger det förutvarande ägaren att omedelbart göra
anmälan härom samt att återställa certiﬁkatet till styrelsen.
Fartyg må av styrelsen uteslutas ur fartygsregistret om detsamma
- beﬁnnes icke längre uppfylla de för inregistrering i sällskapet fastställda fordringarna,
- tillhör person som jämlikt § 5 uteslutits ur sällskapet,
- uppenbarligen icke är i sjövärdigt skick.
Ägare till uteslutet fartyg är skyldig att till styrelsen återlämna sitt certiﬁkat.
§ 11
Certiﬁkats och hamnplatsavgift
Certiﬁkats- och i förekommande fall hamnplatsavgift fastställes årligen av styrelsen och
erlägges av fartygsägaren genom inbetalning tillsammans med årsavgiften på sätt styrelsen
bestämmer.
§ 12
Flagga och standert
Sällskapet för svenska ﬂaggan enligt lagen angående rikets ﬂagga.
Sällskapets emblem består av initialerna M S S arrangerade som ett spegelmonogram
och placerade på en matta aven treslagen valknop med fyra bukter. Standerten har formen
aven likbent triangel med proportionerna mellan bas och höjd som ett till två. Standerten
skall vara vit med sällskapets emblem i blått samt en röd och en blå linje från mitten av
stående liket mot standertens spets.
Sällskapets standert föres under segelsäsongen på segelsällskapets signalmast samt på
fartyg som är inregistrerade i sällskapet.
Standert får icke användas av enskild medlem för ﬂaggning i land.
För förande av svensk ﬂagga och sällskapets standert gäller i övrigt sällskapets ﬂaggreglemente.
§ 13
Styrelse
Sällskapets löpande angelägenheter handhas aven styrelse på 7 personer, nämligen
ordförande
vice ordförande tillika ordförande i hamnkommittén
kassör tillika ordförande i ﬁnanskommittén
sekreterare tillika ordförande i informationskommittén ordförande i klubb- och fritidsbåtskommittén
ordförande i junior- och ungdomskommittén
ordförande i tävlingskommittén
Dessa sju ledamöter väljes av årsmötet. Varje kommitté utser inom sig en suppleant för
kommittéordföranden att vid förfall för denne deltaga i styrelsens sammanträden.
Därest medlem varit ordförande i sällskapet under tre mandatperioder, må han inte omväljas för en fjärde period.
§ 14
Firmateckning
Sällskapets ﬁrma tecknas av styrelsen eller. av denna därtill utsedda styrelsemedlemmar,
minst två i förening.
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§ 15
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av två andra ledamöter i övrigt
och är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§ 16
Styrelsens ledamöter är var och en ansvarig inför sällskapet för sin förvaltning. Dock är
styrelseledamöterna solidariskt ansvariga för å styrelsemöten fattade beslut, såvitt reservation icke anförts.
§ 17
Kommittéer
De i § 13 nämnda 7 kommittéerna skall, utöver ordförande, bestå av minst 2 ledamöter
vilka utses av styrelsen efter hörande av kommittéordföranden, på första ordinarie styrelsemöte.
Kommittéerna äger inte slutgiltigt avgöra ärenden i annan mån än de därtill bemyndigats
av styrelsen.
Kräver kommitté penningmedel för sin verksamhet skall anslag begäras hos styrelsen.
§ 18
Arbetsutskottet
För att avlasta styrelsen mindre eller brådskande ärenden och för att förbereda större ärenden äger styrelsen att inom sig utse ett arbetsutskott med minst tre ledamöter.
Vad inom arbetsutskottet beslutats skall anmälas till styrelsen och godkännas av denna.
Därest godkännande vägras skall, om arbetsutskottet så påfordrar, allmänt möte utsättas på
sätt nedan stadgas inom tre veckor från föregående styrelsemöte.
§ 19
Revisorer
För årlig granskning av sällskapets räkenskaper skall ﬁnnas två revisorer och en suppleant.
§ 20
Möten
Med sällskapet hålles dels årsmöte i januari månad, dels vårmöte, i april månad och dels
extra möten, när styrelsen anser det behövligt eller när minst 25 av sällskapets medlemmar,
som erlagt stadgeenligt beslutad avgift, därom hos styrelsen gjort skriftlig framställning
med angivande av de ärenden de önskar få behandlade.
Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande av att kallelse
till möte med föredragningslista skall utsändas 14 dagar före mötet.
§ 21
Rösträtt
Rösträtt tillkommer varje röstberättigad medlem, som erlagt förfallna avgifter.
Medlem är skyldig att styrka med kvitto att avgifterna erlagts.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Ej röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.
§ 22
Möte är beslutsmässigt om minst 25 röstberättigade medlemmar är närvarande.
§ 23
Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
l. Val av ordförande att leda mötet.
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2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Styrelsens och kommittéernas berättelser.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Bestämmande av årsavgifter.
9. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år på så sätt att ena året väljes 4 ledamöter och
nästa år 3 ledamöter, dock med iakttagande av att ordföranden och vice ordföranden inte
bör väljas samma år.
10. Val av revisorer jämte suppleant för en tid av ett år till det antal som angivits i § 19, i
vilket val styrelseledamöter inte får deltaga.
11. Utseende aven valberedning på 5 personer för förberedande av nästa årsmötes styrelseoch revisorsval.
12. Förslag som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem eller kommitté, varvid
skall iakttagas att dylikt förslag för att kunna behandlas skall vara inlämnat till styrelsen
senast den 10 i månaden före mötet.
Till ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant må inte
föreslås annan än den som skriftligen eller muntligen till valberedningen förklarat sig villig
mottaga uppdraget eller som är närvarande vid mötet.
§ 24
Vårmöte
Vid vårmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Frågor, som väckes av styrelsen eller framkommer på förslag av medlem eller kommitté,
varvid för dessa senare skall gälla tidsbestämmelsen i § 23 punkt 12.
6. Styrelsens framläggande av budget och målsättning för innevarande verksamhetsår.
§ 25
Verksamhetsår - Räkenskapsår - Revision
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 november - 31 oktober.
Över sällskapets verksamhet avger styrelsen berättelse.
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist
förﬂutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna sin till sällskapet ställda revisionsberättelse.
§ 26
Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestämmes utgången - om annorlunda ej angives - genom enkel majoritet.
Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla,
som biträdes av ordföranden; vid val genom sluten omröstning skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
Vid val av hedersledamot erfordras kvaliﬁcerad majoritet bestående av 3/4 av de närva47

Malmö Segel Sällskap
rande röstberättigade medlemmarna.
I stadgefrågor erfordras kvaliﬁcerad majoritet bestående av minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade medlemmarna.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 27
Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för mötet.
§ 28
Stadgefrågor
Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av två ordinarie möten, varav det första skall vara
årsmöte.
§ 29
Särskilda utmärkelser
Till synnerligen förtjänta medlemmar kan Herbert Dieden-medaljen utdelas av styrelsen.
För denna medalj gäller särskilda statuter. Till andra förtjänta medlemmar kan av styrelsen
utdelas sällskapets hedersgåva som synligt tecken på sällskapets uppskattning av gjorda
insatser.
§ 30
Upplösning av sällskapet
Beslut om upplösning av sällskapet får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte och skall bekräftas av det därpå följande ordinarie mötet. Det skall innehålla föreskrift
om användning av sällskapets tillgångar för bestämt seglingsfrämjande ändamål och skall
omedelbart delgivas Riksidrottsförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och
årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och
förlusträkningar.
§ 31
Tävlingar
Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivits i vederbörande specialförbunds
stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar
anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller
vari utom förbundet stående idrottsutövare deltager.
§ 32
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser
och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov ﬁnns tillgängliga för föreningens medlemmar.
§ 33
Särskilda föreskrifter
Angående sällskapets klubbhus och hamnar liksom för juniorverksamheten må styrelsen
utfärda särskilda föreskrifter.
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MSS:s FLAGGREGLEMENTE
Endast båt, som äges av svensk medborgare, äger föra svensk ﬂagga.
1. Ombord föres ﬂagga
a) då båt är på väg: på ﬂaggspel akterut, under gaffel eller ketch- och yawlriggade båtar
på mesan-(gäck-)masten.
b) då båt är till ankars eller förtöjd: på ﬂaggspel akterut (även på ketch och yawl).
Liten svensk ﬂagga = gös kan föras på särskild gösstake i förstäven. Gös föres i regel ej
av omastade båtar.
Anm.: Vid segling i utländska farvatten föres värdlandets nationsﬂagga under styrbords vantspridare.
på båt, som har mast utan spridare hissas den utländska ﬂaggan utefter styrbords vant med fäste på
vantet på ca 1/4 av dess längd från övre vantfästet räknat. På båt som saknar mast (vant) kan den
främmande nationens ﬂagga föras på gösstake, varvid dock inga andra ﬂaggor eller tecken samtidigt
får blåsa från densamma. Föreningsﬂaggor t ex MSS:s föreningsﬂagga, igenkänningsstanderter och
andra tecken, som ofta föres under styrbords vantspridare hissas under babords spridare, då utländsk
ﬂagga föres enligt ovan. En utländsk ﬂagga får ej föras ovanför annan.

2. Ombord hissas (sättes) ﬂagga
a) då båt är på väg: vid in- och utlöpande i hamn, vid angöring av kust samt vid möte
med örlogsfartyg. Flaggan föres av båt på väg inomskärs och i utländskt farvatten
oberoende av tiden på dygnet. Till sjöss föres ﬂagga enligt båtägarens bestämmande,
dock bör ﬂagga föras inom synhåll för annat fartyg eller kust- och fyrstation.
b) då båt är till ankars eller förtöjd: kl. 08.00 (under tiden november - februari kl.
09.00). Flagga nedhalas (tages in) vid solens nedgång eller kl. 21.00 om solen går ned
senare. I hamn där ﬂaggskott skjutes iakttages rättning härpå.
I utländsk hamn iakttages där tillämpade seder och bruk.
Anm.: Föres utländsk ﬂagga som i anm. till punkt 1 ovan omnämnts, skall den utländska ﬂaggan
hissas och nedhalas med rättning på den egna nationsﬂaggan. Utländsk nationsﬂagga hissas första
gången det dygn man lämnar sista svenska hamn för att direkt gå till hamn i det främmande landet.
Den utländska nationsﬂaggan föres t o m första dagen i första svenska hamn.

3. Hälsning med ﬂagga verkställes genom att ﬂaggan nedhalas till 1/3 av sejnfallets (ﬂaggspelets) längd nedifrån räknat och där kvarhålles till dess hälsningen besvarats, varefter
ﬂaggan åter hissas i topp. Är ﬂaggspelet så litet att en hälsning enligt bestämmelserna
ovan sannolikt inte skulle observeras (eller ﬂaggan fastgjord vid ﬂaggspelet) utföres
hälsning genom att ﬂaggspelet lyftes ur sitt beslag och fälles horisontellt samt kvarhålles
i sådant läge till dess hälsningen besvarats. Flaggspelet reses därefter åter och placeras i
sitt beslag.
Vid hälsning på örlogsﬂagga avvaktas dess hissande i topp innan egen ﬂagga hissas i
topp (ﬂaggspel reses och placeras i sitt beslag).
Hälsningar bör utföras vid möte med örlogsfartyg samt i övrigt när så beﬁnnes påkallat, t ex hälsa främmande nationers båtar välkomna i svenska farvatten. Att hälsa med
ﬂagga är en gammal över hela världen iakttagen sjömanssed, som bör följas. Att hälsa är
frivilligt, att besvara hälsning är en skyldighet.
4. Vid stor ﬂaggning (”ﬂaggning över topp”) klädes båten från stäv till stäv över topparna
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med signalﬂaggor. Dessa hissas i följande särskilda ordning räknat från nedersta (första)
ﬂaggan förut: Flaggorna A, B, e, siffervimpeln 1, ﬂaggorna D, E, F, siffervimpeln 2,
ﬂaggorna G, H, I, siffervimpeln 3, o s v.
Hissas stor ﬂaggning skall
a) på svensk nationell högtidsdag svensk ﬂagga hissas på toppen (topparna),
b) på utländsk nations högtidsdag den utländska nationens ﬂagga hissas på toppen (topparna).
5. Då stor ﬂaggning hissas i övriga fall, skall MSS:s föreningsﬂagg hissas på toppen (stortoppen).
Då ﬂagga (och gös) föres på halv stång skall de vara hissade till 2/3 av den normala
höjden. Flagga och gös hissas alltid först i topp och halas därefter ned på halv stång.
Sistnämnda regel gäller även vid ﬂaggans nedhalande eller då hälsning med ﬂagga skall
utföras. På väg föres ﬂagga på halv stång endast i de fall att avliden ﬁnnes ombord eller
då någon av besättningen gått över bord och drunknat.
6. Då ﬂagga hissas och nedhalas (ﬂaggspel sättes och tages in) skall ombordvarande iakttaga tystnad och på däck och i sittrum varande personal rikta uppmärksamheten mot
ﬂaggan. I land intages stående ställning och hälsning utföres medelst honnör (uniform)
eller huvudbonads avtagande.
7. MSS:s förenings ﬂagga och andra för båtar fastställda emblem och igenkänningstecken
får endast föras å i föreningen inregistrerade båtar. MSS:s föreningsﬂagga föres å stortoppen eller under s k salningshorn, dock må motorbåtar utan mast föra standerten på
gösstake i förstäven. Föreningsﬂagga må föras blåsande dygnet runt under selgationstiden. MSS:s föreningsﬂagga får ej användas för ﬂaggning i land.
8. Sjömansmässigt bruk kräver att ﬂaggor, standertar och tecken skall vara noggrant hissade i topp, vara hela och hållas blåsande klara.
Iakttag och följ dessa bestämmelser MSS och Din båt till heder!
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STADGAR FÖR HERBERT DIEDEN-MEDALJEN
§1
Herbert Dieden-medaljen, instiftad den 17 mars 1959, till minne av generalkonsuln Herbert
Diedens insatser för MYK och hans mångåriga ordförandeskap utgör MSS:s främsta utmärkelse. Medaljen präglas i förgyllt silver.
§2
Medaljen utdelas av MSS:s styrelse. Då styrelsens beslut fattas må endast en styrelsemedlem vara frånvarande och minst 80 % av närvarande styrelseledamöter rösta för det gjorda
förslaget om utdelande av medaljen.
§3
Medaljen må utdelas till medlem av MSS, som hedrat sällskapet genom offentligt uppmärksammade sportsliga insatser inom segling eller motorbåtssport, eller till medlem av’
MSS, som i osedvanlig omfattning arbetat för MSS som styrelse- eller kommittémedlem
och därunder genom administrativt arbete gynnsamt påverkat sällskapets utveckling.
§4
Medaljen skall utdelas vid sällskapets årsmöte och åtföljas av diplom.
§5
Medaljen må bäras till klubbuniform och högtidsdräkt antingen i original eller som miniatyr.
§6
Vid innehavarens frånfälle skall medaljen återlämnas till sällskapet.
§7
Det åligger sällskapets sekreterare att föra register över innehavarna av Herbert Diedenmedaljen.
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