
 

 

                          

 

                    Stadgar för Neptunkryssarförbundet 

 
 

1 § Neptunkryssarförbundet (Förbundet) bildades den 2 november 1940 och 

är en öppen ideell förening. De här stadgarna antogs vid årsmötet den 25 

november 2017. 

 

2 § Förbundets ändamål är  

- att verka för en popularisering av Neptunkryssaren, 

- att bevara Neptunkryssaren som en god och billig entypsbåt, 

- att fastställa byggnads-, mätnings- och utrustningsbestämmelser samt 

se till att dessa noga följs samt 

- att verka för aktiv kappsegling i klassen. 

 

3 § Som medlemmar i Förbundet kan antas ägare av Neptunkryssare och 

andra personer som är intresserade av båttypen samt segelsällskap. Ansökan 

om medlemskap ställs till styrelsen som prövar ansökan. 

 

4 § Medlem som vill utträda ur Förbundet ska skriftligen anmäla detta till 

styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Förbundet. Medlem som 

inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från 

medlemsförteckningen. 

 

5 § Styrelsen kan utesluta medlem ur Förbundet om denne har motarbetat 

Förbundets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Förbundets 

intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom 

viss tid, minst två veckor, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter 

som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

 

6 § Förbundets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 
 
7 § Förbundets styrelse ska bestå av ordförande samt 4 - 6  övriga ledamöter 

med 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 

kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för 

ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång 

inträder suppleant i dennes ställe.  



 

 

 

8 § Inom Förbundet ska finnas en teknisk kommitté bestående av minst tre 

personer, av vilka en ska vara ordförande och de övriga ledamöter. 

 

9 § Förbundets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av 

en styrelseledamot ensam eller av flera styrelseledamöter gemensamt eller 

av en eller flera särskilt utsedda personer. 

 

10 § Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

 

11 § Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under 

februari eller mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar 

till årsmöte senast två veckor före mötet genom kallelse i Nepparnytt 

och/eller på Förbundets hemsida.  

 

12 § Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. 

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. 

Inkomna förslag tillsammans med styrelsens kommentarer ska publiceras i 

Nepparnytt och/eller på hemsidan senast två veckor före årsmötet.  

 

13 § Vid årsmötet har varje medlem en röst. Om röstning sker via ombud får 

ombudet företräda högst två medlemmar. Omröstning sker öppet. Om 

medlem begär det ska dock val ske slutet. 

 

14 § Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

 b) Styrelsens ekonomiska redovisning för det senaste räkenskapsåret. 

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna 

förslag från medlemmarna (motioner). 

 



 

 

11. Val av 

 a) föreningens ordförande för en tid av ett år. 

 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

 c) minst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 

 d) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta. 

 e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ska 

utses till sammankallande. 

 f) minst tre ledamöter i Tekniska kommittén, varav en ska utses till 

ordförande.    

 

15 § Klassreglementet för Neptunkryssaren kan ändras av årsmötet, men 

endast vart tredje år (med första regeländringsår 2019). På förslag av 

Tekniska kommittén kan ändringar i klassreglementet dock göras även andra 

år. Medlem och Tekniska kommittén kan föreslå ändringar i enlighet med 

reglerna för övriga motioner. Ändringar av klassreglementet ska godkännas 

av Svenska Seglarförbundet. 

 

16 § Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 

tiondel av Förbundets medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras 

skriftligen och innehålla skälen för begäran. Styrelsen kan också på eget 

initiativ kalla till extra årsmöte. 

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den så snart det är 

möjligt utlysa sådant. Kallelse med förslag till föredragningslista ska införas 

i första Nepparnytt som utkommer efter begäran om årsmöte samt på 

Förbundets hemsida. Om det är fara med att dröja med årsmötet kan kallelse 

ske via hemsidan samt genom brev och/eller e-post.  

 

17 § Beslut vid årsmötet eller extra årsmöte fattas med bifallsrop 

(acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag 

för de i 24 och 25 § § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 

genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av 

ordföranden vid mötet.  

 

18 § Förbundets valberedning ska bestå av minst två ledamöter, varav en 

sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen ska senast fyra veckor 

före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill 

kandidera för nästa mandatperiod.  

 



 

 

19 § Förbundets revisor har rätt att fortlöpande ta del av räkenskaper, 

protokoll och övriga handlingar. Revisorn ska vara oberoende av dem som 

ska granskas. Förbundets räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast fyra 

veckor före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och 

räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till 

styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.  

 

20 § När årsmöte eller extra årsmöte inte är samlat är styrelsen Förbundets 

beslutande organ och ansvarar för dess angelägenheter. Styrelsen svarar för 

Förbundets verksamhet.  

 

21 § Styrelsen sammanträder efter ordförandens kallelse eller då minst halva 

antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga 

ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För 

alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense 

om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte 

ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska behandlas vid 

telefonsammanträde eller motsvarande. Vid sammanträde ska protokoll 

föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 

protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 

 

22 § Båt som tillhör medlem får föra Förbundets standert i riggen. 

 

23 § Förbundets förtjänsttecken i silver och guld kan tilldelas den som gjort 

förtjänstfulla insatser för Förbundet. Förtjänsttecken i guld kan endast 

tilldelas den som tidigare har erhållit ett förtjänsttecken i silver.  

 

24 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut på enigt årsmöte eller på två 

på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska 

vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av 

stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

 

25 § För upplösning av Förbundet krävs beslut på två på varandra följande 

möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med 

minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska 

föreningens tillgångar skänkas till Svenska Seglarförbundet för användning 

till ungdomssatsningar och föreningens handlingar m.m. ska arkiveras på 

Statens Sjöhistoriska museum.  


