STADGAR för GÖTEBORGS KUNGL. SEGEL SÄLLSKAP (GKSS)
Stiftat 1860. Antagna den 9 november 1981. Fastställda av allmänt sammanträde den 28 april 1982
och reviderade avseende § 23 den 17 maj 1988 samt § 10, 11 och 22 den 29 november 1989 och § 22
den 29 november 1990, § 1, 5, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 den 28 november 1991, § 22
den 11 maj 1995, § 22 den 23 april 1997, § 11 mom. 3 och § 22 samt tillägg ny § 23, Råd, den 21 april
1999, § 22 kommittéer 9 maj 2001. § 22 kommittéer 8 maj 2002, § 22 kommittéer och § 23 Råd, 29
april 2004, § 22 kommittéer 3 maj 2005. § 5 Avgifter punkt 1 och 2, 2 maj 2007. § 11 Val av
styrelseledamöter mom. 1, vice ordförande, 2 maj 2007. § 22 Permanenta kommittéer, punkt 7, 2
maj 2007. Ändamål, måldokument, 7 november 2007. § 11 Val av styrelseledamöter mom. 1,
Kontinuitet, 2 maj 2007. §11 mom 1 Senior Commodore 7 november 2007, § 18 Verkställande
direktör, 7 november 2007, § 22 Kommittéer för särskild ändamål, 7 november 2007, § 22
Permanenta kommittéer Hamn- och Anläggningskommittén 19 maj 2009, §5 pkt 3 utgår - avgift för
att bli ständig medlem 19 maj 2009. § 5, §11, §22, § 24, § 27, 30, § 31, 30 maj 2017.
IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat.
Mål och inriktning
Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt avseende.
Idrott ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Ändamål
Sällskapet har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, befrämja
kappseglings- och övrig fritidsbåtsverksamhet och verka för sammanhållning mellan dess utövare och
anhängare.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de riktlinjer som från tid till annan läggs fast i
måldokument samt arbetsordning och attestordning för styrelse, kommittéer och ledning.
Hemort
Sällskapet har sin hemort i Göteborg, där dess allmänna sammanträden ska hållas.
Anslutning till SSF
Sällskapet ska vara anslutet till Svenska Seglarförbundet.
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§1
Medlemskap
Medlem antages i Sällskapet av styrelsen efter ansökan, som ska vara åtföljd av inträdesavgift, om
sådan avgift fastställts av höstmöte. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas
att vederbörande kommer att motarbeta Sällskapets intressen.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, ska fattas av styrelsen.
Genom beslut av allmänt sammanträde får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i
Sällskapet. För giltigt beslut fordras att tre fjärdedelar av de närvarande är ense om beslutet.

§ 2 Utträde
Medlem som vill utträda ur Sällskapet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart lämnat Sällskapet.
Medlem som inte har betalat löpande årsavgift före den 1 juni får anses ha begärt sitt utträde ur
Sällskapet.

§3
Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att
betala föreskrivna avgifter till Sällskapet, motarbetat Sällskapets verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat Sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne ska iaktta vid
överklagande av beslutet. Detta ska inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den
uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s
stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får Sällskapet inte kräva den uteslutne
medlemmen på avgift som avser tiden efter uteslutningen.

§4
Medlem
Medlem
- har rätt att delta i sammanträden och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter, ska följa Sällskapets stadgar
samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Sällskapet,
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- har inte rätt till del av Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av Sällskapet.

§5
Avgifter
1. Medlem ska erlägga följande avgifter: a) Årsavgift samt i förekommande fall b) Registreringsavgift
c) Hamnplatsavgift d) Medlemslån
2. Årsavgiftens storlek liksom i förekommande fall storleken av Medlemslån fastställes av höstmötet
och övriga avgifter av styrelsen. Beträffande Medlemslån ska ändamålet särskilt anges och om avgift
endast ska erläggas av viss grupp medlemmar ska skälet till detta motiveras. Avgifterna ska erläggas
på tid som styrelsen bestämmer.
3. Medlem, som fyllt 60 år och som utan avbrott varit medlem i Sällskapet under 40 år, blir ständig
medlem och tilldelas diplom för ständigt medlemskap med befriad årsavgift, med nedanstående
undantag:
Ny ständig medlem från och med 2018 ska betala reducerad avgift enligt beslut
fastställt på höstmötet.
4. Hedersmedlem är befriad från års- och registreringsavgift.
5. Styrelsen äger, då särskilda skäl föreligger, befria medlem helt eller delvis från årsavgift.
6. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§6
Medlems deltagande i tävlingar
Medlem har rätt att delta i Sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Är arrangören inte ansluten till SSF får medlemmen delta endast om SSF godkänt tävlingen eller
uppvisningen.

§7
Registrering av båt
Fritidsbåt, som tillhör en eller flera medlemmar, må efter anmälan registreras i Sällskapet under
förutsättning att den är väl underhållen och i sjövärdigt skick.

§8
Avregistrering av båt
Båt ska avföras ur Sällskapets register efter anmälan av ägaren. Den ska också avföras ur registret om
löpande båtavgift ej erlagts före den I juni, om båten övergår till annan ägare, som ej är medlem i
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Sällskapet eller om båten icke längre uppfyller förutsättningarna för registrering i Sällskapet. Det
åligger båtägaren att omedelbart till Sällskapet anmäla när äganderätten till registrerad båt övergår
till annan.

§9
Standert
1. Sällskapets standert är triangelformad. Den är vit och delas av ett horisontalt och vertikalt blått
kors i fyra fält. Standertens längd ska vara minst 25 cm, dess bredd 3/5 av längden. Bredden av
korsets fält ska vara 1/6 av standertens största bredd. De inre fälten ska upptaga 1/4 av standertens
hela längd. Det övre innehåller en kunglig krona i gul färg och det nedre Sällskapets initialer, GKSS, i
svart färg.
2. Ordförandens standert samt vice ordförandes och eskaderchefs standert är lika med Sällskapets
standert, med undantag av att de har vitt kors i blått fält och förgyllda beteckningar, varjämte
ordförandens standert har en vit kant utmed långsidorna. Vid segling i eskader får endast
eskaderchefsfartyget föra befälstecken.
3. Sällskapets "tungade standert" är vit, har två tungor och delas av ett blått kors i fyra fält.
Standertens totala längd, tungornas längd och det blå korsets bredd förhåller sig till standertens höjd
som 3:2, 1:2 och 1:6.
Det blå korsets vertikala del delar dess horisontella del i två lika hälfter. Tungorna åtskiljs i basen
vertikalt av det blå korsets horisontella del. Kunglig krona och stjärna - emblem tryckta i guldfärg
(motsvarande) - är placerade i det inre övre fältet med stjärnan något högre och närmare det
stående liket än kronan.
Bokstäverna GKSS tryckta i svart placeras i det nedre inre fältet.
Modell av standert återfinnes på Sällskapets expedition.

§ 10
Styrelsen
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska - inom ramen för RFs, SSFs och dessa
stadgar - verka för Sällskapets framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger även styrelsen
- att bereda de ärenden som ska behandlas av Sällskapet vid årsmöte eller allmänt sammanträde,
- att verkställa Sällskapets beslut,
- att förvalta Sällskapets tillgångar,
- att upprätta och fastställa budget för den ekonomiska förvaltningen samt övervaka efterlevnad
av densamma,
- att göra en ekonomisk översikt över påföljande räkenskapsår,
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- att avge berättelse över Sällskapets verksamhet samt upprätta resultaträkning och balansräkning
för räkenskapsåret, vilka ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari, utse ledamöter i
arbetsutskottet om styrelsen beslutar att sådant ska finnas, på förslag av berörd kommitté besluta
om de hamnavgifter eller andra avgifter som inte enligt stadgarna ska beslutas vid höstmötet,
- att i samråd med berörda kommittéer fastställa reglementen och ordningsregler för hamnar,
klubbhus och andra anläggningar, för flaggning mm,
- att anställa personal på Sällskapets sekretariat och för Sällskapets övriga verksamhet i den mån
detta inte av styrelsen överlåtits på ledamot av styrelsen eller klubbdirektören.
- att följa, stödja och samordna arbetet inom och mellan Sällskapets kommittéer samt
- att i övrigt tillse att arbetet inom Sällskapet bedrivs så att dess i ingressen angivna ÄNDAMÅL på
bästa sätt främjas. Därvid ankommer det särskilt på styrelsen att årsvis utforma konkreta anvisningar
och riktlinjer för verksamheten inom ramen för stadgarna liksom att upprätta och ompröva
Sällskapets strategiska plan från tid till annan.

§ 11
Val av styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av en ordförande, en eller två vice ordförande, en sekreterare och en
skattmästare jämte ordförandena i de permanenta kommittéerna.
Ordförande och vice ordförande väljs årligen.
Övriga ledamöter väljs på en period av två år. Hälften av ledamöterna väljs under jämna år och
hälften ojämna år.
Styrelseledamöter väljs av höstmötet bland Sällskapets röstberättigade medlemmar. Därvid ska
särskilt beaktas önskemålet att kontinuiteten i styrelsearbetet vidmakthålles.
Efter avslutad valperiod som Sällskapets ordförande samt vice ordförande förblir dessa Sällskapets
seniora ordförande tillika Senior Vice Commodore på livstid. En Senior Commodore äger inte fatta
beslut som påverkar GKSS eller dess verksamhet och äger inte heller utan särskilt uppdrag från
styrelsen företräda GKSS eller teckna Sällskapets firma.
Med undantag av ordföranden samt av vice ordförande, som utan tidsbegränsning kan omväljas, är
ledamot inte valbar mer än fem perioder i följd.
För ledamot som valts enligt fyllnadsval nedan räknas dennes första år ej som valperiod och påverkar
således ej reglerna för omval.
Vid val av styrelseledamöter ska ordföranden i respektive permanent kommitté väljas.
Fyllnadsval
Skulle styrelseledamots uppdrag upphöra under perioden, ska ny ledamot snarast väljas av ett
allmänt sammanträde.
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§ 12
Beslutanderätt
Styrelsen äger besluta i alla angelägenheter, som icke genom dessa stadgar eller annorledes är
förbehållna allmänt sammanträde. Styrelsen äger delegera sin beslutanderätt.

§ 13
Arbetsordning
Styrelsen bestämmer sin arbetsordning. Den antager erforderliga tjänstemän och funktionärer samt
meddelar erforderliga instruktioner för dessa.

§ 14
Firmateckning
Sällskapet firma tecknas av styrelsen eller på sätt styrelsen beslutar.

§ 15
Styrelsens sammanträden
Till styrelsens sammanträden ska samtliga styrelseledamöter kallas. Styrelsen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

§ 16
Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutför, då de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet
styrelseledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilka de flesta röstande förena sig
och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

§ 17
Ordföranden
Ordföranden är Sällskapets officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervakar, att såväl Sällskapets stadgar som övriga för Sällskapet bindande regler och
beslut efterlevs. Ordföranden är Sällskapets eskaderchef. Ordföranden kan för särskilt tillfälle utse
officiell representant eller eskaderchef.
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§ 18
Klubbdirektör
Sällskapet ska ha en klubbdirektör. Denne ska verkställa styrelsens beslut samt handha Sällskapets
löpande förvaltning. Närmare direktiv för klubbdirektörens arbetsuppgifter och ansvarsområden
meddelas av styrelsen.
I syfte att säkerställa kontinuiteten i kommittéarbetet, åligger det klubbdirektören att inom två
veckor från höstmöte där ordförandeval till kommittéerna ägt rum, ombesörja särskilt
avlämningsmöte mellan avgående och tillträdande kommittéordföranden.

§ 19
Verksamhets- och räkenskapsår, medlemsår m.m.
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Bokslut för det
gångna räkenskapsåret ska vara verkställt senast den 15 februari. Styrelsens arbetsår omfattar tiden
från I januari till och med 31 december.
Medlemsår är kalenderår.

§ 20
Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen utses två revisorer, av vilka
minst en ska vara auktoriserad, samt två suppleanter, av vilka minst en ska vara auktoriserad.

§ 21
Revision
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, års- och höstmötes- samt
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst
de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret senast en
månad före årsmötet.

§ 22
Kommittéer
Permanenta kommittéer ska vara representerade i styrelsen av kommittéordförande och utgöras av:
1. Marknads- och informationskommitté
2. Kappseglingskommitté
3. Klubb- och aktivitetskommitté
4. Träningskommitté
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5. Regelkommitté
6. Juniorkommitté
7. Hamnkommitté
8. Anläggningskommitté
Årsmötet eller styrelsen äger härutöver utse kommitté för särskilt ändamål. Dessa kommittéer
adjungeras styrelsen då styrelsen så bestämmer.
En permanent Kommitté ska bestå av ordförande samt minst 3 ledamöter som väljes årligen av
höstmötet.
Kommittéerna har till uppgift:
- att ta initiativ till, bereda och verkställa åtgärder inom sina verksamhetsområden till gagn för
Sällskapet och dess medlemmar,
- att på ett ekonomiskt sunt och ansvarsfullt sätt inom fastställda budgetramar förvalta de
penningmedel, anläggningar och andra tillgångar för vilka de har ansvar,
- att bistå styrelsen och övriga kommittéer och funktioner inom Sällskapet då så anses motiverat för
uppnående av största nytta för Sällskapet och dess medlemmar och
- att vid den tidpunkt styrelsen fastställer till styrelsen avge förslag till budget med anslagsäskande
för påföljande räkenskapsår samt en översikt över ekonomin för det räkenskapsåret.
Kommittéerna arbetar självständigt inom ramen för styrelsens direktiv, sina verksamhetsområden
och fastställda budgetramar. Dessutom ska kommittéerna i frågor av principiell eller övergripande
karaktär eller i ekonomiska frågor av större omfattning genom sin ordförande inhämta styrelsens
godkännande.
Kommittéordföranden rapporterar om det löpande arbetet till klubbdirektören.
Kommitté sammanträder på kallelse av sin ordförande. Denne är skyldig att sammankalla kommittén
om någon av dess ledamöter begär detta. Kommitté beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder. Inget beslut är dock giltigt med
mindre det biträds av minst hälften av kommitténs ledamöter.
Vid kommittésammanträde förs protokoll som tillställes klubbdirektören.

§ 23
Råd
Rådet består av de medlemmar i GKSS, som tidigare varit styrelsens ordförande. Medlemskap i rådet
är livslångt. Rådets uppgift är att om styrelsen så önskar vara styrelsen behjälplig i olika frågor liksom
att vidmakthålla och överföra det kontaktnät som kan finnas inom rådet. Rådet äger inte fatta beslut
som påverkar GKSS eller dess verksamhet och äger inte heller utan särskilt uppdrag från styrelsen
företräda GKSS eller teckna Sällskapets firma. Den senast tillkomna ledamoten av rådet ska vara dess
ordförande.
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§ 24
Valkommittén
Det ska finnas en valkommitté bestående av 3-5 ledamöter som väljs årligen av höstmötet, vilka ej får
tillhöra styrelsen. Valkommittén utser inom sig en sammankallande för kommittén.
Valkommittén ska därefter för höstmötet framlägga förslag till ledamöter i styrelsen och kommittéer,
varvid valkommittén har att föreslå ordförande i respektive kommitté. Valkommittén ska vidare
framlägga förslag till revisorer, suppleanter till dessa samt ombud till distriktets seglarförbund.
Uppkommer under pågående mandatperiod fråga om fyllnadsval ska valkommittén för höstmötet
eller allmänt sammanträde framlägga förslag till ny ledamot. Valkommitténs förslag ska anslås i GKSS
klubbhus senast fyra veckor före sammanträdet.

§ 25
Medaljkommittén
För utdelning av Sällskapets förtjänsttecken och medaljer ska finnas en kommitté bestående av fyra
ledamöter, som utses av höstmötet.

§ 26
Ordinarie allmänna sammanträden
Med Sällskapets medlemmar ska årligen hållas två ordinarie allmänna sammanträden, det ena i april
eller maj (årsmötet) och det andra i november eller december (höstmötet).

§ 27
Höstmötet
Vid höstmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande samt sekreterare for mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare
6. Fastställande av årsavgift
7. Val av:
a) Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande
b) övriga ledamöter i styrelsen
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c) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
8. Val av ledamöter i de ständiga kommittéerna samt val- och medaljkommittéerna för en tid av ett
år
9. Val av ombud jämte suppleant till distriktsseglarförbundet
10. Redogörelse för Sällskapets verksamhet
11. Övriga frågor
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den ej finns på dagordningen för mötet.

§ 28
Årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på ett rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera protokollet, samt rösträknare
6. Styrelsens och klubbdirektörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och klubbdirektör för den tid revisionen omfattar
10. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem, liksom förslag om stadgeändring
eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.
11. Redogörelse för Sällskapets verksamhet
12. Övriga frågor
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den ej finns på dagordningen för mötet.

§ 29
Extra allmänt sammanträde
Styrelsen får kalla Sällskapets medlemmar till extra allmänt sammanträde.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra allmänt sammanträde, när revisorerna med angivande av
skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av Sällskapets
röstberättigade medlemmar.
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Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till sammanträde, får den som krävt sammanträdet kalla
till detta.
Vid extra sammanträde får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra
allmänt sammanträde och om beslutsförhet vid sådant sammanträde gäller vad som sägs i § 30 och
31.

§ 30
Kallelse till allmänt sammanträde
1. Kallelse jämte dagordning för ordinarie allmänt sammanträde översänds till medlemmar senast 21
dagar före sammanträdet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i en av Göteborgs dagliga
tidningar samt genom anslag i klubbhuset.
Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och övriga handlingar tillgängliga
för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet.
2. Kallelse jämte dagordningen för extra allmänt sammanträde översänds till medlemmarna senast
sju dagar före sammanträdet eller kungörs inom samma tid i en av Göteborgs dagliga tidningar samt
genom anslag i klubbhuset.

§ 31
Rösträtt
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst
12 år samt hedersmedlem har rösträtt på allmänt sammanträde.
Röstning får ej ske genom ombud.
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 32
Beslutsförhet
Allmänt sammanträde är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är
närvarande på sammanträdet.

§ 33
Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs.
Med undantag för de i 33 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet.
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Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
sammanträdet, om han är röstberättigad.
Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 34
Stadgefrågor
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa Sällskapet. I sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet avgivna röster biträder beslutet.
Förslag ska vara framlagt för Sällskapet på närmast föregående allmänt sammanträde, vilket ska
avhållas minst 30 dagar dessförinnan.

§ 35
Upplösning
I beslut om upplösning av Sällskapet ska anges att Sällskapets tillgångar ska användas till
segelsportens främjande på Sveriges västkust. Sällskapets böcker, protokoll, handlingar och
inventarier, som i något avseende kan ha historiskt värde, ska dock överlämnas till Göteborgs Sjöfarts
museum eller därmed jämförbar institution i Göteborg. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av
styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar, ska omedelbart delges SSF.

§ 36
Övrigt
Utöver dessa stadgar gäller RFs stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SSFs stadgar,
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utförande föreskrifter. Vidare ska de privilegier
som av Kungl Maj:t meddelas Sällskapet lända till efterrättelse.
Klubbdirektören ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för
medlemmarna.
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