SVERIGES
YACHTKONSTRUKTÖRERS
RIKSFÖRENING
KUNSKAP, ERFARENHET
NYTÄNKANDE OCH SAMARBETE

STADGAR
FASTLAGDA VID ÅRSMÖTET 2012-03-02

§ 1

ÄNDAMÅL

Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening (SYR) är en ideell sammanslutning av experter
och andra intresserade inom området båtkonstruktion med syfte att skapa intresse och respekt
för båtkonstruktion och därmed förenad verksamhet.
Föreningen verkar för att främja sund konstruktion och byggnad av båtar av alla typer samt stöder
och bevakar medlemmarnas intressen inom verksamhetsområdet.
Föreningen bevakar utvecklingen inom sitt intresseområde såväl inom som utom landet och ger
medlemmarna möjlighet att följa denna utveckling genom föreläsningar, seminarier och
symposier.
Föreningen samarbetar med andra organisationer inom båtbranschen. Föreningen utfärdar
normer till ledning för medlemmarnas verksamhet.

§ 2

MEDLEMMAR

Till medlem i föreningen kan antas person inom branschen, eller annan person som är
intresserad av båtkonstruktion.
Medlem med kvalificerad teoretisk och praktisk kompetens att konstruera båtar av olika typer
och/eller som utövar teknisk konsultverksamhet inom båtbranschen, eller annan kvalificerad
verksamhet inom föreningens intresseområde, kan tilldelas SYR-Certifikat. Detta kan ske på
förslag av styrelsen, eller efter egen ansökan. Ansökan skall vara skriftlig och åtföljd av uppgift
om kompetens enligt föreningens formulär, eller verifierad genom exempel på gjort arbete
(konstruktion). Tilldelning skall ske vid årsmöte eller genom enhälligt beslut av beslutsmässig
styrelse.
Medlem med SYR-Certifikat (Certifierad Medlem) är, till skillnad från medlem utan certifikat
(Medlem), berättigad att använda SYR: s varumärke och logotyp, t.ex. i marknadsföringssyfte.
Medlem som nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete för föreningen kan väljas till
hedersmedlem. Val till hedersmedlem skall ske på årsmöte och vara enhälligt.
Medlem som uppträtt uppenbart osolidariskt mot föreningen kan uteslutas. Beslut härom skall
fattas av årsmöte på förslag av styrelsen.
Medlem som särskilt främjat verksamhetsområdet, kan av styrelsen nomineras till "Riddare av
Suggor och Rin" och tilldelas föreningens förtjänstutmärkelse "Guldsuggan", vilken utdelas max
en gång per år.
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§ 3

AVGIFTER (Text justerad enl beslut på årsmöte 12-03-XX)

Årsavgift skall betalas senast i april för det år avgiften avser.
Årsavgift för Medlem och Certifierad Medlem kan vara olika.
Certifierad medlem skall förutom årsavgift, senast en månad efter erhållande av SYR-Certifikat
erlägga inträdesavgift.
Storleken på inträdesavgiften och årsavgifterna för efterföljande år skall fastställas på årsmöte.
Har avgift ej erlagts inom två år från förfallodagen anses medlem ha utträtt ur föreningen.
Hedersmedlem erlägger ej årsavgift. Ej heller medlem som inom året uppnår 70 års ålder. Om
synnerliga skäl föreligger kan även annan medlem, genom enhälligt beslut av hela styrelsen,
befrias från skyldighet att betala årsavgift.

§ 4

STYRELSE (Text justerad enl beslut på årsmöte 05-03-04)

Föreningens ärenden skall handläggas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör samt ytterligare minst tre ledamöter, sålunda inalles minst sju ledamöter.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen samt dessutom före föreningssammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För beslut
fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall behandla löpande ärenden, verkställa föreningsbeslut, förbereda ärenden som
skall behandlas vid årsmöte samt avgiva årsberättelse och kassarapport inför årsmötet.
Föreningen tecknas av ordföranden eller sekreteraren samt vad gäller föreningens löpande
ekonomiska transaktioner via kassa/postgiro även av kassören, samtliga var för sig. Beträffande
transaktioner rörande bankmedel och aktiefond tecknas föreningen av kassören i förening med
endera av ordföranden eller vice ordföranden.
Ordföranden åligger särskilt :
 att företräda föreningen utåt
 att leda styrelsesammanträden och årsmöte
 att sammankalla styrelsen till sammanträde
 att bestämma tid och plats för styrelsesammanträde
 att underteckna avgående skrivelser
Vice ordföranden åligger särskilt :
 att vid förfall för ordföranden träda i dennes ställe
 att biträda ordföranden i dennes arbete
Sekreteraren åligger särskilt :
 att föra protokoll vid sammanträden, utskriva dessa och utsända dem till medlemmar resp
styrelseledamöter inom rimlig tid
 att sköta föreningens korrespondens
 att efter överenskommelse med ordföranden företräda föreningen som ombudsman
 att efter styrelsebeslut sammankalla föreningen till sammanträde
Kassören åligger särskilt :
 att förvalta föreningens tillgångar och tillse att de placeras
så att god räntabilitet erhålls
 att indriva föreningens fordringar, i första hand avgifter
 att verkställa utbetalningar
 att föra föreningens räkenskaper
 att uppgöra årligt bokslut
 att hålla styrelsen underrättad om föreningens ekonomiska ställning
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§ 5 FUNKTIONÄRER (Text justerad enl beslut på årsmöte 05-03-04)
Klubbmästare utses inom eller utom styrelsen.
Valberedning, bestående av tre medlemmar, skall före årsmötet framlägga förslag till val av
styrelse och funktionärer.
Revisor, eller vid förfall för denne, revisorsuppleant, skall revidera styrelsens förvaltning och
avgiva berättelse härom till årsmötet.
Avtals- och Upphovsrättskommittén bör bestå av tre medlemmar. Den skall följa utvecklingen
inom sitt område och lämna styrelsen de förslag den anser påkallade.
Tekniska kommittén bör bestå av minst tre medlemmar. Den skall följa utvecklingen inom sitt
område och lämna styrelsen de förslag den anser påkallade samt handlägga tekniska ärenden på
uppdrag av styrelsen.
Andra kommittéer kan tillsättas vid behov och fastställas vid årsmöte efter förslag från styrelsen.
(Vid årsmöte 02-03-01 fastställdes att en Mässkommitté inrättas med huvuduppgift PR och
monter i samarbete med Stockholmsmässan, d v s Allt för Sjön samt Sail & Motorboat Show)

§ 6

ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.
Personlig kallelse med föredragningslista skall utgå till medlemmarna senast 14 dagar före
årsmötesdagen. Årsberättelse och bokslut skall åtfölja kallelsen.
Föredragningslistan skall upptaga :
1. Upprättande av närvarolista
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fråga om godkännande av föredragningslistan
7. Föredragning av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens budgetförslag
10. Fastställande av årsavgift och inträdesavgift
11. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter
12. Val av övriga funktionärer
13. Inval av nya medlemmar
14. Övriga frågor, företrädesvis sådana som i god tid före årsmötet anmälts till styrelsen.
Om så ske kan anges dessa i kallelsen.
Omröstning skall ske öppet om icke sluten omröstning begärts. Varje medlem har en röst.
Röstning genom ombud eller fullmakt får ej ske. Enkel majoritet skall gälla om icke annat
stadgats.

§ 7

EXTRA SAMMANTRÄDE

Styrelsen skall kalla till extra sammanträde när skäl härtill föreligger. Kallelse och röstning skall
ske såsom vid årsmöte.
Styrelsen kan också kalla till extra sammanträde för att behandla frågor som endast rör
Certifierade Medlemmar. Vid dessa sammanträden har endast Certifierade Medlemmar rösträtt
och protokoll skall upprättas, och göras tillgängligt för alla medlemmar.
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§ 8

NÄRVARO

I regel äger endast medlemmar närvara vid föreningens sammanträden. I särskilda fall kan dock
styrelsen inbjuda utomstående person att närvara.

§ 9

STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring skall skriftligen tillställas styrelsen minst en månad före årsmöte så att
förslaget kan tagas upp till behandling och tillställas medlemmarna med kallelse till årsmötet.
Styrelsen skall bifoga sin kommentar till förslaget med förslag till avstyrkande, tillstyrkande eller
ändring. Godkänner årsmötet förslaget skall det föreläggas ytterligare ett föreningssammanträde
för godkännande. Detta föreningssammanträde skall hållas tidigast 45 dagar efter årsmötet. Vid
båda sammanträdena krävs 2/3 majoritet för att förslaget skall antagas.

§ 10

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen upplöses genom beslut vid föreningsmöte med minst 25 % närvaro och 3/4 majoritet
på två varandra följande sammanträden, varvid det senare skall hållas tidigast en månad efter det
första.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas lika mellan de certifierade medlemmar
som varit medlemmar då upplösning skett.
Beslut bör samtidigt fattas om huru skall förfaras med föreningens arkiv och handlingar.
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