STADGAR
FÖR

STORA HUNDUDDEN
VARVSFÖRENING FÖR KSSS OCH SXK:s
STOCKHOLMSKRETS
§ 1.
Namn och ändamål
Föreningens namn är Stora Hundudden, varvsförening för KSSS och SXK:s
Stockholmskrets. Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål dels
att på ett varvsområde vid Stora Hundudden på Djurgården i Stockholm bereda
plats för vinterförvaring och utrustning av båtar, tillhörande båtägare, som är
medlemmar och har anmäld båt registrerad antingen i Kungl. Svenska Segelsällskapet eller i
Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets, dels att stödja båtsporten genom att tillhandahålla
båtplatser i den i anslutning till varvsområdet anlagda hamnen.
§ 2.
Medlemmar
Medlemmar i föreningen äro Kungliga Svenska Segelsällskapet samt Svenska
Kryssarklubbens Stockholmskrets.
§ 3.
Styrelse
Föreningens angelägenheter omhänderhavas av en styrelse, bestående av nio
ledamöter, varav tre utses av Kungl. Svenska Segelsällskapets styrelse. Tre
utses av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets’ styrelse samt tre av båtägare
på varvet. Styrelsen är beslutsför när fem ledamöter äro närvarande. Vid
lika röstetal inom styrelsen gäller den mening, som biträdes av ordföranden.
Styrelseledamöter utses för ett år i sänder
Styrelsen utser inom sig en ordförande, en vice ordförande, en skattmästare, en
sekreterare, en varvsintendent, en hamnintendent samt tre ordningsmän, av
vilka två för varvet och en för hamnen. Intendent och ordningsmän utgöra
inom styrelsen arbetsutskott för varvets respektive hamnens angelägenheter.
Ordförande utses bland de ledamöter i styrelsen, vilka representera KSSS eller
SXK:s Stockholmskrets. Det sällskap, som icke inom sig räknar ordföranden,
äger vid val av ordförande påfordra, att till ordförande skall utses ledamot representerande
sällskapet. Om nyval enligt denna bestämmelse icke påfordras,
möter intet hinder mot omval av ordförande.
§ 4.
Revision
För granskning av förvaltning och räkenskaper utses årligen två revisorer,
varav den ene utses av Kungl. Svenska Segelsällskapets styrelse och den andre
av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets’ styrelse.
§ 5.
Årsredovisning. Ansvarsfrihet
Styrelsen skall årligen avgiva redovisning över sin förvaltning. Redovisningshandlingar

och revisionsberättelse skola tillställas styrelserna för Kungl.
Svenska Segelsällskapet samt Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets
senast 7 dagar före dessa sällskaps årsmöten.
Räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Ansvarsfrihet beviljas av styrelserna för Kungl. Svenska Segelsällskapet samt
Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets.
§ 6.
Årsmöte
Föreningens medlemmar samt båtägare på varvet skola årligen kallas till årsmöte
under april eller maj månad. Kallelse till årsmöte skall ske medelst anslag
på varvsplatsen, på KSSS och SXK:s expeditioner samt genom notis i
tidningen På Kryss & Till Rors.
Vid årsmötet, som öppnas av styrelsens ordförande, skola följande frågor förekomma:
1. Val av ordförande.
2. Val av sekreterare.
3. Val av tvenne justeringsmän.
4. Föredragning av styrelsens berättelse samt däri intagna balans- samt vinstoch
förlusträkningar.
5. Anmälan om KSSS:s respektive SXK:s Stockholmskrets’ val av styrelseledamöter
och revisorer.
6. Val av båtägarnas tre representanter i styrelsen.
7. Övriga frågor.
§ 7.
Platsdisposition
I princip skall vardera medlemmen äga disponera hälften av antalet platser på
varvet. Vid uppkommande överbeläggning äger styrelsen fatta närmare beslut
om platsdisposition.
§ 8.
Ordningsföreskrifter
Styrelsen äger ensam besluta om erforderliga ordningsföreskrifter.
§ 9.
Upplösning av förening
Vid föreningens upplösning skall behållningen fördelas lika mellan KSSS och
SXK:s Stockholmskrets.
§ 10.
Antagande eller ändring av stadgar
Stadgar för varvsföreningen skola antagas av styrelserna för Kungl. Svenska
Segelsällskapet samt Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. Ändringar av
stadgarna skola för att vara giltiga vara fastställda av samma sällskaps styrelser.
_______________________
Dessa stadgar ha antagits av styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets
den 6 september 1956 samt av styrelsen i KSSS den 1 oktober
1956. Ändring av stadgarna har skett 1960, 1973, 2004 och 2012-05-11.

