
Förslag till stadgeändring för USS inför årsmötet 

 2023-03-25 

                       Stadgeändring 

       Vid årsmötet 2023-03-25 föreslår styrelsen 

       följande ändring i USS stadgar: 

 

       6 kap Styrelsen, 1 § Sammansättning, första stycket  

Nuvarande lydelse Förslag till ändrad lydelse 

 
Styrelsen ska bestå av ordförande 
samt tretton övriga ledamöter: 
vice ordförande, kassör, huvud- 
administratör, kappseglingsansvarig, 
ungdomsansvarig, sekreterare, 
hamnchef, varvschef, intendent, 
klubbmästare, klintenchef, miljöansvarig 
och informationsansvarig 

 
Styrelsen ska bestå av ordförande 
samt tolv övriga ledamöter: 
vice ordförande, kassör, 
kappseglingsansvarig, 
ungdomsansvarig, sekreterare, 
hamnchef, varvschef, intendent, 
klubbmästare, klintenchef, 
miljöansvarig och informationsansvarig 

    

2 kap Sällskapets medlemmar, 1 § Medlemskap, första stycket  

Nuvarande lydelse Förslag till ändrad lydelse 

 
Alla personer som vill stödja sällskapets 
ändamål har rätt att beviljas 
medlemskap. Ansökan om medlemskap 
ska vara åtföljd av inträdesavgift och 
medlemsavgift. Ansökan får avslås endast 
om det kan antas att sökanden kommer 
att motarbeta sällskapets ändamål, 
idrottens värdegrund eller på annat sätt 
skada sällskapets intressen. Medlem är 
junior till och med det år han eller hon 
fyller 24 år. 
 

 
Alla personer som vill stödja sällskapets 
ändamål har rätt att beviljas 
medlemskap. Ansökan om medlemskap 
ska vara åtföljd av inträdesavgift och 
medlemsavgift. Ansökan får avslås 
endast om det kan antas att sökanden 
kommer att motarbeta sällskapets 
ändamål, idrottens värdegrund eller på 
annat sätt skada sällskapets intressen. 
Medlem är junior till och med det år 
han eller hon fyller 24 år. Junior som är 
betalande medlem i någon av våra 
grannklubbar ESK eller UKF erbjuds 
gratis medlemskap efter 
inträdesansökan. 
 
 

 

 

 

 

               

Förslag till avgiftsändringar för USS inför årsmötet 2023-03-25 



Nuvarande lydelse Förslag till ändring 

Medlemsavgift 
Senior (huvudmedlem) 

Samtliga familjemedlemmar 
Junior (under 25 år) 

 
 
 
 

 
400:- 

100:- 
100:- 

 

Medlemsavgift 
Senior (huvudmedlem) 
Samtliga familjemedlemmar 
Junior (under 25 år) 
betalande junior i ESK eller 
UKF  
 

 
400:- 
100:- 
100:- 
    0:- 

 

 

 

Nuvarande lydelse Förslag till ändring 

 
Sjösättningsramp vid varvet 
Sjösättning och parkering (sommarsäsong) 800:- 
Betalas på expeditionen med Swish 123 608 59 71 

 
Utgår 

 

Nuvarande lydelse Förslag till ändring 

 
Varvsavgift 
Båt som ej använder kran och traktor, minus 500:- 

 
Utgår 

 

Ny avgift och lydelse 

 
Varvsavgift 
Båtägare med sk båttrailer som ej har ordinarie varvsplats vintertid kan förvara 
trailern på varvet sommartid. För detta ska särskild avgift erläggas. Anmälan om 
sommarförvaring görs till varvschefen som anvisar plats. Trailern ska vara tydligt 
märkt med ägarens namn och telefonnummer 
 
Sommarplats för vagn som endast används för uppställning av båten                   800:- 
Mindre vagn, sk båttrailer som använder varvet endast för sommarförvaring      400:- 
 

 


