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Kap I  Allmänna bestämmelser 
§ 1 

Organisationstillhörighet 

Svenska Smaragdförbundet företräder Smaragdklassen vilken antagits av Svenska Seglarförbundet. 
§ 2 

Svenska Smaragdförbundet, bildat 1976 har till ändamål att: 
1.        Svara för klassens administration. 
2.        Bevaka klassens tekniska utveckling, dock skall ändring av nationella klassregler godkännas 

av Svenska Seglarförbundet. 
3.        Svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet. 
4.        Upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter. 
5.        Tillvaratagna klassens övriga intressen. 
§ 3 
Omfattning 

Svenska Smaragdförbundet består av personer och förbundssällskap, vilka i behörig ordning vunnit 
medlemskap i förbundet. 
§ 4 

Medlemskap 

Medlemskap i Svenska Smaragdförbundet kan erhållas av person och förbundssällskap anslutet till 
Svenska Seglarförbundet. 
§ 5 

Utträde 

Utträde ur Svenska Smaragdförbundet erhålls efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom 
uteslutning. 
§ 6 

Uteslutning 

Medlem, som inte i den ordning förbundets stadgar föreskriver erlagt årsavgift eller eljest brutit mot 
dess stadgar kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. 
Fråga om uteslutning av medlem får inte företagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts 
tillfälle att inom viss - av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) - avgiva yttrande i ärendet. 
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem medelst 
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. 
Medlem som uteslutits äger rätt att inom 14 dagar efter delgivningen överklaga beslutet genom 
skriftligt besvär medelst rekommenderat brev. 
Överklagat beslut skall behandlas på ordinarie årsmöte, eller extra årsmöte, där fattat beslut är 
slutgiltigt. 
§ 7 

Årsavgift 

Medlem skall erlägga årlig avgift enligt beslut av årsmötet på tid som styrelsen beslutar. 
§ 8 

Beslutande organ 



Ordinarie årsmöte är Svenska Smaragdförbundets högsta beslutande organ. 
Extra årsmöte är Svenska Smaragdförbundets beslutande organ i frågan föranlett dess kallande. 
Förbundsstyrelsen är Svenska Smaragdförbundets beslutande organ då  ordinarie eller extra 
årsmöte inte är samlat. 
§ 9 

Verksamhets- och räkenskapsår 

Svenska Smaragdförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 oktober - 
30 september. 
§ 10 

Revision 

Förbundets verksamhet revideras av två revisorer valda av årsmötet för en tid av två år. 
Efter verkställd revision skall revisorerna till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 
dagar före ordinarie årsmöte. 
§ 11 

Beslut 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering öppen eller - om så begärs - sluten. I 
händelse av lika röster äger sammanträdets ordförande utslagsröst. 
§ 12 

Frågor angående stadgar, klassbestämmelser och upplösning 

Förslag om ändring av eller tillägg till klassningsregler eller dessa stadgar, ävensom upplösning av 
förbundet, måste ske vid två - med minst en månads uppehåll . på varandra följande årsmöten, 
varav ett ordinarie. För beslut erfordras minst 2/3 majoritet. 
Beslutade ändringar skall meddelas Svenska Seglarförbundet. 
Vid upplösning av Svenska Smaragdförbundet skall dess tillgångar överföras till Svenska 
Seglarförbundet. 
Kap II  Årsmöte 
§ 13 

Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls senast 30 november, på tid och plats enligt styrelsens beslut. 
Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom skriftligt meddelande till medlemmarna och Svenska 
Seglarförbundet - senast 14 dagar före mötet - innehållande förslag till dagordning, eventuella 
motioner med styrelsens kommentarer, styrelsens egna ärenden samt valberedningens förslag.  
§ 14 

Extra årsmöte 

Styrelsen äger inkalla extra årsmöte när så erfordras. Det åligger styrelsen att inkalla extra årsmöte 
om minst 1/4 av röstberättigade medlemmar gör framställning därom. 
Extra årsmöte äger besluta endast i frågor som föranlett dess inkallande. 
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst åtta dagar före mötet. 
§ 15 

Yttrande och förslagsrätt 

Yttrande och förslagsrätt på årsmötet tillkommer i samtliga frågor röstberättigade medlemmar, 
revisorer samt representanter från Svenska Seglarförbundet. 
§ 16 

Rösträtt 

Vid röstning får endast en röst avges per registrerad båt. 
Röstning genom fullmakt får äga rum, dock får ej mer än fem röster representeras. 



§ 17 

Motioner 

Medlem som önskar få fråga behandlad på årsmötet skall före den 1 september tillställa styrelsen 
motion i ärendet. Det åvilar styrelsen att avge yttrande till årsmötet över inlämnade motioner. 
§ 18 

Ärenden, mötesordning 

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor tas upp till behandling: 
1.      Årsmötets öppnande 
2.      Fråga om mötets behörighet 
3.      Val av mötesordförande och mötessekreterare 
4.      Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet 
5.      Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande resultat och balansräkning 
6.      Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8.      Val av ordförande och sekreterare (udda år) 
9.      Val av vice ordförande, kassör och suppleant (jämna år) 
10.  Val av teknisk kommitté med minst två ledamöter 
11.  Val av revisorer 
12.  Val av valberedning med minst två ledamöter 
13.  Bestämmande av årsavgift och budget för kommande räkenskapsår 
14.  Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötets avgörande 
  
Kap III  Förbundsstyrelsen 
§ 19 

Sammansättning 

Förbundets styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte en 
suppleant. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget vid förbundets ordinarie årsmöte, varvid 
ordförande och sekreterare väljs udda årtal. Vice ordförande, kassör och suppleant väljs jämna 
årtal. 
§ 20 

Kallelse, beslutsmässighet 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två 
styrelseledamöter. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet. 
§ 21 

Åligganden 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundets tillgångar samt med följande 
åligganden: 
–      att verka för att fullfölja Svenska Smaragdförbundets mål enligt § 2 och överenskomma med 

Svenska Seglarförbundet om lämplig ansvarsfördelning mellan respektive förbund, 
–      att till ordinarie årsmöte avge berättelse över verksamheten under senast förflutna 

verksamhetsår. 
Handling som utfärdas i förbundets namn skall som regel undertecknas av ordföranden eller 
sekreterare. 
§ 22 

Kommittéer, arbetsgrupper 

Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper när så erfordras. 
  
Kap IV  Teknisk kommitté 



§ 23 

Sammansättning 

Kommittén skall bestå av minst två ledamöter, vilka väljs två år i taget vid förbundets ordinarie 
årsmöte. För valbarhet erfordras dokumenterat goda och - för ändamålet lämpliga kunskaper. Om 
möjligt skall ledamöter tillhöra olika seglingsregioner. 
§ 24 

Uppgift 

Tekniska kommittén utgör en remissinstans till styrelsen i frågor av teknisk art, dvs frågor om 
klassbestämmelser, utrustning, mätning etc. 
  
Kap V  Valberedning 
§ 25 

Sammansättning 

Ordinarie årsmöte tillsätter en valberedning bestående av två personer. Dessa bör om möjligt 
tillhöra olika seglingsregioner. mandattiden är ett år. 
§ 26 

Uppgift 

Valberedningen åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt § 19, revisorer § 10 
och teknisk kommitté § 23. 
Det åligger valberedningen att senast 35 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med 
för årsmötet ställda förslag. 


