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1.

Allmänna bestämmelser
1.1. Omfattning
Svenska Rival 22-förbundet, består av personer, förbundssällskap, företag eller andra
organisationer som i behörig ordning vunnit medlemskap i förbundet. Svenska Rival
22-förbundet är ett klassförbund inom Svenska seglarförbundet, nedan kallat SSF.
1.2. Ändamål.
Svenska Rival 22-förbundet, bildat 1974, har till ändamål att vara klassförbund för
personer intresserade av Rival 22-an och därvid bl.a. handha klassregler varvid
båtens karaktär av familjebåt jämväl ska beaktas.
I övrigt ankommer det på Svenska Rival 22-förbundet att arbeta enligt SSF:s vid varje
tidpunkt gällande stadgar för klassförbund, bilaga 1.
Svenska Rival 22-förbundet har ej status som förbundssällskap.
1.3. Beslutande organ
Ordinarie årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Extra årsmöte är
förbundets beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande.
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ då ordinarie årsmöte eller extra
årsmöte icke är samlat.
1.4. Inval, anslutning och utträde.
Ansökan om medlemskap kan göras av person eller organisation med intressen i Rival
22-klassen. Inträde i förbundet erhålles efter styrelsens prövning och godkännande.
Utträde ur förbundet erhålles efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom
uteslutning.
1.5. Uteslutning.
Medlem, som ej betalat sina avgifter enligt årsmötes beslut före verksamhetsårets slut,
må efter styrelsens prövning uteslutas.
Medlem som genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende eller bryter mot
dessa stadgar, må av styrelsen uteslutas.
Fråga om uteslutning av medlem får icke avgöras förrän medlemmen i fråga beretts
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.
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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.
1.6.

Årsavgift.

Medlem erlägger den årsavgift som beslutats av årsmötet.
1.7.

Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande
ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1januari – 31 december.
1.8.

Revision

Svenska Rival 22-förbundets verksamhet och förvaltning revideras av två revisorer
valda av ordinarie årsmöte. Det åligger revisorer att överlämna till ordinarie årsmöte
ställd revisionsberättelse. Räkenskaper (jämte styrelseprotokoll medlemsmatrikel mm)
skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte.
1.9.

Omröstning

Med undantag för beslut om stadgeändring beslutas i sakfrågor genom enkel majoritet
i val genom relativ majoritet. Omröstning sker öppet om icke sluten sådan begärs. Vid
lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
1.10. Stadgeändring.
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas vid ordinarie årsmöte eller
extra årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras minst 2/3 av vid mötet av
röstberättigade medlemmar avgivna röster.
Dessa stadgar omfattas av kapitel 1 till 6 enligt innehålls förteckning ovan. Kapitel 7
och framåt är föränderlig dokumentation och tolkningar som hanteras löpande av
aktuell styrelse.
1.11. Upplösning.
För upplösning av Svenska Rival 22-förbundet krävs beslut vid 2 möten som följer på
varandra av vilket ett skall vara ordinarie årsmöte. Vidare skall tillgångar överlämnas
till SSF med rekommendation om disposition.
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1.12. Emblem.
Förbundets emblem tillika segelmärke ser ut enligt figur, bilaga 2. Förbundets färger är
vitt och svart.

2.

Årsmöte.
2.1.

Årsmöte.

Svenska Rival 22-förbundet avhåller ett möte per år, vilket tillika är årsmöte. Mötet
hålles under första kvartalet på tid och plats enligt styrelsens beslut.
Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte genom skriftligt meddelande innehållande jämväl
förslag till dagordning till medlemmarna senast 20 dagar före mötet.
2.2.

Extra möte.

När styrelsen så finner erforderligt äger den rätt att inkalla till extra möte.
Styrelsen åligger att inkalla till extra möte om minst 10 av förbundets medlemmar
skriftligen så begär.
Kallelse till extra möte sker med iakttagande av i kap. 2.1 intagna föreskrifter.
2.3.

Rösträtt.

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får utövas med
fullmakt för högst 5 medlemmar. Ingen äger dock rätt att rösta för mer än 20% av
mötets röstetal. Fullmakt skall uttryckligen avse det ifrågavarande mötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande. Rösträtt i frågor som rör klassregeln tillkommer endast ägare av Rival 22.

2.4.

Yttrande och förslagsrätt.

Yttrande- och förslagsrätt på ordinarie årsmöte och extra möte tillkommer i samtliga
frågor röstberättigade ombud, ledamot av styrelsen, revisorer samt representant från
SSF.
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2.5.

Motioner och styrelsens förslag.

Frågor som medlem vill ha behandlade av mötet skall vara styrelsen tillhanda senast
första januari. Förbundsstyrelsen yttrar sig till årsmötet eller extra mötet över motion
om den finner detta påkallat.
Styrelsen äger rätt att framlägga förslag till årsmöte eller extra möte.
2.6.

Ärenden.

Vid ordinarie årsmöte skall frågor enligt bilaga 3 upptas till behandling.

3.

Förbundsstyrelse.
3.1.

Sammansättning.

Styrelsen består av 6 personer enligt följande:
Ordförande, Vice Ordförande, sekreterare, Kassör, Klassificeringschef samt
Webbmaster.
Styrelsen väljes på två år. Jämna år avgår ordförande, kassör och klassificeringschef.
Udda år avgår vice ordförande, sekreterare och webbmaster.
3.2.

Kallelse och beslutsmässighet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre
ledamöter är närvarande och om beslutet är enhälligt. Då styrelsen är fulltalig sker
röstning genom enkel majoritet. Röstning genom fullmakt får icke äga rum.
3.3.

Åligganden.

Styrelsen som gemensamt är ansvarig för förvaltningen av förbundets tillgångar
åligger, med den begränsningen som följer av särskilda bestämmelser i dessa
stadgar, att verka för att fullfölja Svenska Rival 22-förbundets ändamål enligt kap 1.2
Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig. Förslag till arbetsordning finns i kap 6.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott samt adjungera medlemmar.
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4.

Klassificeringsnämnd.
4.1.

Sammansättning.

Klassificeringsnämnd om två personer väljes för två år. En ledamot avgår udda år och
en avgår jämna år.
4.2.

Åligganden.

Nämndens uppgift är att bistå klassificeringschefen.

5.

Valnämnd.
5.1.

Sammansättning.

Årsmötet tillsätter genom val på ett år en valnämnd bestående av två ledamöter.
För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen, klassificeringsnämnd och
revisor icke valbar.
5.2.

Uppgift.

Valnämnden åligger att upprätta förslag på kandidater till styrelsen enligt kapitel 3.1,
klassificeringsnämnd enligt kapitel 4.1 och revisorer enligt kapitel 1.8
Valnämnden åligger tillika att senast 20 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen
överlämna sina till årsmötet ställda förlag.
Där intet annat anges föreslås funktionärer väljas på 1 år.
Övriga funktionärer enligt kapitel 6 nedan föreslås på motsvarande sätt av
valnämnden.
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6.

Förlag till arbetsordning.

Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelsens ledamöter enligt nedan om ej annat beslutas
av styrelsen.
6.1.

Ordförande, vice ordförande.

Ordföranden är Svenska Rival 22-förbundets officiella representant, leder styrelsens
förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.
Ordföranden åligger att
- Vidarebefordra matrikelförändringar till sekreterare.
- Vara ansvarig utgivare av årsskrift och annan officiell information.
I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe.
Vice ordföranden åligger att
- Löpande förse främst Svenska Seglarförbundets officiella publikation med artiklar
om Rival 22 och förbundets verksamhet.
Sekreterare.
Sekreterare åligger att
- Föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
- Registrera och förvara inkommande skrivelser.
- Om ordföranden inte annorlunda bestämmer underteckna alla utgående skrivelser
samt arkivera kopior av dessa.
- Upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
- Ansvara för distribution av utskick till medlemmarna.
- Vidarebefordra matrikel förändringar till registeransvarig.
Kassör.
Kassör åligger att
- Uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar från Rival 22förbundet.
- Föra fullständig kassabok över Rival 22-förbundets räkenskaper.
- Vidarebefordra matrikelförändringar till sekreterare.
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Klassificeringschef.
Klassificeringschef åligger att
- Leda klassificeringsnämnden.
- Övervaka Rival 22-ans klassregler och bestämmelser.
- På lämpligt sätt övervaka kvalitet och utförande samt hålla kontakt med
byggnadsrättsinnehavare till Rival 22.
- Samla och sprida tekniska uppgifter samt praktiska förslag och erfarenheter
rörande Rival 22.
Webbmaster
Webbmaster åligger att
-

Löpande uppdatera förbundets hemsida med aktuell information från förbundet och
medlemmarna.
Ansvara för att förbundets domännamn rival22.com bibehålles och står under
förbundets kontroll

Övrigt.
Styrelsen utser registeransvarig inom sig beroende på intresse, geografi och
möjligheter, samt utser en ledamot som ersätter webbmastern vid behov.
Arkivering av främst äldre material måste styrelsen speciellt försäkra sig om så att
senare generationer av Rival 22-intressenter kan få en återblick.
Förvaring och inventering av eventuell egendom och inventarier måste tillses.
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Bilaga 1 Avskrift/utdrag ur Svenska Seglarförbundets gällande stadgar.

KAPITEL V - KLASSFÖRBUND
§ 42 Uppgifter för klassförbund
Klassförbund anslutet till SSF kan företräde endera:
- Internationell eller erkänd klass antagen av ISAF
- Internationell respitregel antagen av ORC
- Skandinavisk klass antagen av Skand SF
- Nationell klass antagen av SSF.
Det ankommer på klassförbund, anslutet till SSF, att beträffande sin klass
a) representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund,
b) främja tävlingsverksamheten och övrig utveckling inom och utom landet samt vidta
åtgärder för att höja den idrottsliga standarden med avseende på såväl topp som bredd,
c) handha juniorverksamheten inom klassen,
d) verka för en rationell uppläggning av tävlingssäsongen, nationellt och internationellt,
samt
bistå kappseglingsarrangörer med råd m m,
e) planlägga och verkställa uttagningar samt i mån av behov upprätta rankinglista.
Uttagning
till OS skall dock slutligt beslutas av SSFs styrelse,
f) bevaka och i möjlig mån utöva inflytande på utvecklingen i fråga om båtmaterial och
klassbestämmelser,
g) svara för upplysnings- och rådgivningsverksamhet,
h) utgöra remissorgan,
i) sköta klassens övriga angelägenheter.
§ 43 Anslutning innebörd, tillhörighet
12 2006-09-06

Beslut om anslutning av klassförbund innebär att ifrågavarande båttyp har prövats, erkänts
och
antagits av SSF. I klassreglerna (stadgarna) för en nationell klass som SSF har antagit skall
ingå att ändringar av klassregler skall godkännas av SSF.
SSF har ansvaret för varje ansluten klass beträffande mätning, klassning och registrering,
men
SSF kan delegera dessa uppgifter till respektive klassförbund.
§ 44 Närvaro- och yttranderätt vid årsmöte
Vid klassförbunds årsmöte äger representanter för SSFs styrelse närvaro- och yttranderätt.
§ 45 Anslutnings upphävande
SSFs styrelse kan, om skäl därtill uppkommer, besluta att upphäva klassförbunds
anslutning.
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Bilaga 2

Figur över förbundsmärke.
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Bilaga 3 A

Dagordning vid ordinarie årsmöte jämna år.

A. Årsmötets öppnande
B. Upprop och justering av röstlängd
C. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll samt val
av två stycken rösträknare.
D. Fråga angående årsmötets behöriga utlysande.
E. Val av årsmötes ordförande och sekreterare.
F. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport.
G. Revisorernas berättelse.
H. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
I. Motioner.
J. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill bringa under årsmötets beslut.
K. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift till Svenska Rival 22förbundet.
L. Val av ordförande, kassör och klassificeringschef till förbundsstyrelsen.
M. Val av revisorer. Två stycken väljes på 1år
N. Val av ledamöter i valberedningen. Två stycken väljes på 1år
O. Val av en ledamot till klassificeringsnämden.
P. Val av övriga funktionärer.
Q. Övriga frågor.
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Bilaga 3 B

Dagordning vid ordinarie årsmöte udda år.

A. Årsmötets öppnande
B. Upprop och justering av röstlängd
C. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll samt val
av två stycken rösträknare.
D. Fråga angående årsmötets behöriga utlysande.
E. Val av årsmötes ordförande och sekreterare.
F. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport.
G. Revisorernas berättelse.
H. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
I. Motioner.
J. Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill bringa under årsmötets beslut.
K. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift till Svenska Rival 22förbundet.
L. Val av vice ordförande, sekreterare samt webbmaster till förbundsstyrelsen.
M. Val av revisorer. Två stycken väljes på 1år
N. Val av ledamöter i valberedningen. Två stycken väljes på 1år
O. Val av en ledamot till klassificeringsnämden.
P. Val av övriga funktionärer.
Q. Övriga frågor.
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