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STADGAR FÖR STORA HUNDUDDEN - VARVSFÖRENING FÖR 

KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET OCH SVENSKA 

KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS  

 
§ 1 Namn och ändamål 

Föreningens namn är Stora Hundudden, varvsförening för Kungliga Svenska Segelsällskapet 

och Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. Föreningen, som är en allmännyttig 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 i Kungliga Svenska Segelsällskapet eller i Svenska Kryssarklubbens 

Stockholmskrets och som har båt registrerad i Kungliga Svenska Segelsällskapet eller i 

Svenska Kryssarklubben , dels att stödja båtsporten genom att tillhandahålla båtplatser i den i 

anslutning till varvsområdet anlagda hamnen samt bereda plats för ungdoms- och 

utbildningsverksamhet. 

 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i föreningen är Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) och Svenska 

Kryssarklubbens Stockholmskrets (Stockholmskretsen). 

 

 

§ 3 Styrelse 

Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse, bestående av nio ledamöter, varav tre 

utses av KSSS styrelse, tre av Stockholmskretsens styrelse och tre av båtägare på varvet. För 

styrelseledamöterna från KSSS och Stockholmskretsen gäller en arbetsordning som beslutats 

av respektive medlem.  

 

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal inom styrelsen 

gäller den mening som biträds av ordföranden. Styrelseledamöter utses för ett år i sänder. 

 

Styrelsen konstituerar sig själv. Ordförande ska utses bland de ledamöter, som representerar 

KSSS eller Stockholmskretsen. Den medlem, som icke inom sig räknar ordföranden, äger vid 

val av ordförande påfordra, att till ordförande ska utses ledamot representerande sällskapet. 

Om nyval enligt denna bestämmelse inte begärs möter intet hinder för omval av ordförande. 

 

 

§ 4 Revision 

 

För granskning av förvaltning och räkenskaper utses årligen två revisorer, varav den ene utses 

av KSSS styrelse och den andra av Stockholmskretsens styrelse. 

 

 

§ 5 Årsredovisning och ansvarsfrihet 

Styrelsen ska senast den 31 januari avge redovisning över sin förvaltning av verksamheten 

året dessförinnan. Räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse ska av revisorerna tillställas KSSS och 

Stockholmskretsen senast den 15 mars.  

 

Under april månad ska KSSS och Stockholmskretsen ge sin rekommendation om 

ansvarsfrihet inför årsstämman 
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§ 6 Båtägarrepresentanter och Båtägarmöte 

 

Båtägarnas valberedning skall minst 1 vecka före Årsmötet inkomma med sina förslag till 

styrelsemedlemmar till styrelsen.  

 

Föreningens båtägare ska årligen kallas till båtägarmöte under maj månad. Kallelse till mötet 

ska ske genom anslag på varvsplatsen och på varvsföreningens hemsida. Vid båtägarmötet, 

som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande frågor förekomma: 

 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och 

revisionsberättelsen. 

5. Val av tre representanter att ingå i styrelsen. 

6. Val av valberedning för styrelseledamöter ur kretsen av båtägare. 

7. Information om verksamheten. 

 

 

§ 7 Årsmöte 

Föreningens medlemmar, KSSS och Stockholmskretsen, kallas till årsmöte under maj månad. 

Kallelse till årsmöte och årsmöteshandlingar tillställs medlemmarna minst två veckor före 

årsmötet. Vid årsmötet, som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande frågor förekomma: 

 

1. Val av ordförande vid årsmötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsrapporten. 

5.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst eller 

förlust. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Val av styrelse enligt § 3. 

8. Beslut om arvode för styrelsen. 

9. Övriga frågor. 

 

 

§ 8 Disposition av båtplatser 

 

I princip ska vardera medlemmen disponera hälften av antalet båtplatser påvarvet. Vid 

uppkommande överbeläggning äger styrelsen fatta närmare beslutom platsdisposition. 

 

 

§ 9 Ordningsregler 

 

Styrelsen beslutar om erforderliga ordningsregler och om miljöpolicy. 
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§ 10 Upplösning av föreningen 

 

Vid föreningens upplösning ska behållningen fördelas lika mellan KSSS och 

Stockholmskretsen. 

 

§ 12 Antagande och ändring av stadgar 

 

Stadgar för varvsföreningen och ändringar av dessa ska antas av styrelserna för KSSS och 

Stockholmskretsen.  

_______________________ 

 

 

Dessa stadgar har antagits av styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets 

den 6 september 1956 och av styrelsen i Kungliga Svenska Segelsällskapet den 1 oktober 

1956. Senaste ändring av stadgarna har skett i juni 2019 där KSSS styrelse antagit dem den 4 

juni 2019 och Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets styrelse den 9 september 2019. 

                                               


