
Förslag till STADGEFÖRÄNDRINGAR vid KSSS Årsmöte 23-02-07 
 
Styrelsen och ledningen i KSSS önskar göra följande justeringar till stadgarna:  
 

1. Ändra verksamhetsåret från Nov-Okt till Jan-Dec.  
2. Utvidga Klubbkommitténs ansvar till att även inkludera ”medlemsnytta”.  
3. Lägga till utmärkelsen ”Gastmedalj” (i två valörer, guld & silver) 
4. Samt vid behov passa på med mindre justeringar/korrigeringar vid allmän 

översyn.  
 
A. Som konsekvens av ovan ändring av verksamhetsåret önskas följande 

ändringar:  
 
Paragraf 6 (årsmöte) 

• Tidigare: ”februari eller ”mars” 

• Förslag: ”mars, april eller maj”  
 
Paragraf 12 (räkenskapsår):  

• Tidigare: …:”från Nov 1 till Okt 31” 

• Förslag: ….”från Jan 1 till Dec 31” 
 
Paragraf 14 (Styrelsens arbetsuppgifter) 

• Tidigare: upprätta RR och BR…”revisorerna tillhanda senast under 
december månad” 

• Förslag: …”revisorerna tillhanda senast under februari månad” 
 
Paragraf 17 (Revision) 

• Tidigare: revisionsberättelse skall avges ”senast den 31 januari” 

• Förslag: ”senast 28 februari” 
 
Paragraf 18 (Valnämnden) 

• Tidigare:  valnämndens förslag till styrelsen ”senast 1 december” 

• Förslag: ”senast januari 31” 
 
Paragraf 19 - Mom 6 (medlems valförslag) 

• Tidigare: Medlem som önskar föreslår kandidat…”delge förslag senast 31 
oktober” 

• Förslag: ….”delge förslag senast 30 november” 
 
Paragraf 19 – Mom 7 (förberedelser till valen) 

• Tidigare: Valnämnden sänder senast ”1 oktober” …uppgifter om 
befattningar för val 

• Förslag: ”senast 31 oktober” 

• Tidigare: Kommentarer och förslag till Valnämndens ordf ”senast den 31 
december” 

• Förslag: ”senast den 30 november” 
 



B. Som konsekvens av ovan ändring av klubbkommitténs ansvar önskas följande 
ändringar: 

 
Paragraf 14 (Styrelsens och ledamöternas arbetsuppgifter) 

• Förslag på tillägg:  Klubbmästaren handhar frågor…. till gagn för 
trevnaden inom Sällskapet …samt arbetar för ett livslångt medlemsvärde.  

 
Därtill även justera ”Arbetsordning för KSSS permanenta kommittéer”. 
”Klubbkommittén” justeras i enlighet med ovan med tillägg: ….”Den biträder vid 
arrangerandet av Sällskapets sammanträden, samkväm, utfärder ”…samt arbetar 
för ett livslångt medlemsvärde”.  
 
 
C. Som konsekvens av tillägg av en ny utmärkelse, önskas följande tillägg i  

Bilaga 5 (Riktlinjer för utmärkelser).   

 

Bestämmelser för KSSS gastmedalj i guld 

Fastställd år 2023 

BILD PÅ MEDALJ (TBD)  

 

§ 1  Tillkomst och grunder för utdelning 

Sällskapets gastmedaljen i guld instiftad 2023 är avsedd att utdelas till medlem i 
Kungl Svenska Segel Sällskapet, vilken genom synnerligen framstående 
gastinsatser på in- eller utländska banor, i första hand vid internationell 
konkurrens eller vid större pokalseglingar, verkat för att höja svensk segelsport.



§ 2  Utformning  

Medaljen framställer på åtsidan Sällskapets logotyp och på frånsidan en bild av seglande 
jakter med underskrift: »För framstående gastinsats«. Den bäres på bröstet i 
vederbörligen fastställt band av ljusblått, sidenband. 

 

§ 3  Väckande av förslag 

Förberedande förslag på kandidat för att erhålla medaljen kan väckas dels av 
styrelseledamot dels av medlemmar i Sällskapet, om minst fem av dem i gemensamt 
undertecknad och till styrelsen ställd skrivelse motiverar sitt förslag. 

 

§ 4  Fattande av beslut 

När sådant förberedande förslag om att dela ut medalj framställts, förrättar Sällskapet 
på allmänt sammanträde val av nio medlemmar att jämte styrelsen besluta, huruvida 
det förberedande förslaget skall såsom underdånigt förslag fullföljas. Beslut härom 
sker genom sluten omröstning; för beslutets giltighet fordras, att minst 14 röster 
avgivas för förslaget. 

 

§ 5  Sättet för utdelning 

Nådigt tillerkänd medalj utdelas vid allmänt sammanträde med Sällskapet eller efter 
styrelsens beslut vid särskilt tillfälle av högtidlig karaktär. 

 

§ 6  Regler för bärande 

Sällskapets gastmedalj i guld bäres till civil dräkt och annan uniform än militär 
uniformsdräkt på enahanda sätt, som eljest för svenska utmärkelsetecken och 
medaljer är brukligt. 

Till militär uniformsdräkt må gastmedaljen bäras: till paraddräkt utom tjänsten; och i 
övrigt till samtliga uniformsdräkter utom arbetsdräkt under sådana förhållanden, som 
äga omedelbart samband med Sällskapets verksamhet. 

 

 

 



 

Bestämmelser för KSSS gastmedalj i silver 

Fastställd år 2023 

BILD (TBD) 

§ 1 Tillkomst och grunder för utdelning 

Sällskapets gastmedaljen i silver, instiftad 2023, är avsedd att är avsedd att utdelas till medlem 
i Kungl Svenska Segel Sällskapet, vilken genom framstående gastinsatser på in- och utländska 
banor, i första hand vid internationell konkurrens eller vid större pokalseglingar, verkat för att 
höja  svensk  segelsport. 

 

§ 2 Utformning  

Medaljen framställer på åtsidan Sällskapets logotyp och på frånsidan en bild av seglande jakter med 
underskrift: »För framstående gastinsats«. Den bäres på bröstet i vederbörligen fastställt band av 
ljusblått sidenband. 

 

§ 3  Väckande av förslag 

Förberedande förslag på kandidat för att erhålla medaljen kan väckas dels av styrelseledamot, dels av 
medlemmar i Sällskapet, om minst fem av dem i gemensamt undertecknad och till styrelsen ställd 
skrivelse motiverar sitt förslag. 

 

§ 4  Fattande av beslut 

När sådant förberedande förslag om att dela ut medalj framställts, beslutar Sällskapets styrelse, 
huruvida det förberedande förslaget skall såsom underdånigt förslag fullföljas. Beslut härom sker 
genom sluten omröstning; för beslutets giltighet fordras, att minst 10 röster avgivas för förslaget. 

 

§ 5  Sättet för utdelning 

Nådigt tillerkänd medalj utdelas vid allmänt sammanträde med Sällskapet eller efter styrelsens 
beslut vid särskilt tillfälle av högtidlig karaktär. 

 

§ 6  Regler för bärande 

Sällskapets gastmedalj i silver bäres till civil dräkt och annan uniform än militär uniformsdräkt på 
enahanda sätt, som eljest för svenska utmärkelsetecken och medaljer är brukligt. 

Till militär uniformsdräkt må gastmedaljen bäras: till paraddräkt utom tjänsten; och i övrigt till samtliga 
uniformsdräkter utom arbetsdräkt under sådana förhållanden, som äga omedelbart samband med 
Sällskapets verksamhet. 

 
 
 


