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STADGAR FÖR CONTRASTFÖRBUNDET 
 

Contrastförbundet, bildat 1991 genom samgående mellan Contrast 33-förbundet och 

Sveriges Contrast Seglare. Stadgarna antogs ursprungligen 1991 (§ 2). Efter en 

omfattande genomgång ändrades stadgarna vid årsmötet 2003. De senaste ändringarna 
antogs vid årsmötet 2006.  

§ 1 - Omfattning  

Contrastförbundet består av personer som i behörig ordning vunnit medlemskap i 
förbundet. 

§ 2 - Ändamål  

Contrastförbundet har till ändamål att vara medlemsförbund för personer intresserade av 

segelbåtar av märke Contrast och dessas utveckling. En namnändring från Sveriges 

Contrastförbund till Contrastförbundet beslutades vid årsmötet 2006, för att markera att 
förbundet är öppet även för andra än svenska medborgare. 

§ 3 - Verksamhet  

Förbundets verksamhet skall vara att:  

- Verka aktivt för en god sammanhållning och gemenskap mellan förbundets samtliga 

medlemmar. 

- Kontinuerligt sprida information kring utvecklingen av Contrastbåtarna. 

- Verka som organ för kontakter mellan medlemmar, tillverkare av Contrastbåtar och 

deras tillbehör samt andra klassförbund. 

- Ordna eskadrar, kappseglingar och medlemsträffar. 

- Bevaka olika klass- och mätregler i Contrastbåtarnas intresse. 

§ 4 - 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 inte är samlat. 

§ 5 - Inval, anslutning, utträde  

Ansökan om medlemskap kan göras av person som äger en Contrastbåt eller är 

intresserad av Contrastförbundets verksamhet. 

    Inträde i förbundet prövas och beslutas av styrelsen 

    Utträde ur förbundet sker efter skriftlig framställning till styrelsen eller genom 

uteslutning. Medlem som trots påminnelse från styrelsen inte betalat sina avgifter före 

verksamhetsårets slut utträder automatiskt ur förbundet och behöver inte särskilt 

underrättas om det. 

§ 6 - Uteslutning  

Medlem, som genom sitt uppträdande skadar förbundets anseende, eller bryter mot 

dessa stadgar, må av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning av medlem får inte 

avgöras förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

    Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delges berörd medlem i 

rekommenderat brev med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits äger rätt att, inom 

14 dagar efter delgivning, överklaga beslutet genom besvär i rekommenderat brev. 
   Överklagat beslut skall slutgiltigt avgöras av ordinarie eller extra årsmöte. 

§ 7 - Årsavgift  

Medlem är skyldig att betala årsavgift enligt beslut på årsmötet. Medlemmar inom 
samma hushåll behöver bara betala en årsavgift. 
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§ 8 - Verksamhets- och räkenskapsår  

Contrastförbundets verksamhetsår och tillika räkenskapsår omfattar perioden 1 oktober -
30 september. 

§ 9 - Revision  

Contrastförbundets verksamhet och förvaltning revideras av revisor vald av ordinarie 

årsmöte.  

    Det åligger revisor att efter revision till styrelsen överlämna till ordinarie årsmöte 

ställd revisionsberättelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte. 

 

§ 10 - Upplösning  

Vid upplösning av Contrastförbundet skall förbundets tillgångar användas så att de 
främjar seglingssporten eller Contrastbåtarnas vidare utveckling. 

§ 11 - Ordinarie årsmöte  

Ordinarie årsmöte hålles under oktober - november månad på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. 

   Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie årsmöte kalla medlemmarna till mötet 

genom skriftligt meddelande, sänt med e-post, fax eller brev. Kallelsen skall innehålla 
förslag till dagordning.  

§ 12 - Extra årsmöte  

Styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte när den finner det erforderligt. Om minst tio 

procent av medlemmarna begär det, är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte. 
Extra årsmöte har endast rätt att besluta i fråga som föranlett dess inkallande. 

§ 13 - Rösträtt  

Rösträtt vid ordinarie årsmöte tillkommer medlem av Contrastförbundet som fullgjort 

skyldigheten enligt § 7 att betala årsavgift. 

   I frågor gällande klassregler har endast medlemmar som är ägare av i Sverige 

registrerad Contrastbåt av den typ regeln gäller, rätt att rösta. Därvid företrädes varje 

båt av en (1) röst. Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 3 medlemmar. Ingen har 

rätt att rösta för mer än 1/5 (en femtedel) av mötets röstetal.  

   Styrelseledamot har ej rätt att rösta i frågor rörande ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som är representerade.  

§ 14 - Omröstning  

Vid ordinarie och extra årsmöte beslutas i såväl sakfrågor som val genom enkel majoritet 

bland de medlemmar som personligen eller genom ombud äger rösträtt vid mötet. Vid 

lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 

   För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 av de vid ordinarie eller extra 

årsmöte avgivna rösterna. Beslut om ändring av stadgarna skall meddelas Svenska 
Seglarförbundet. Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs.  

§ 15 - Yttrande- och förslagsrätt  

Yttrande- och förslagsrätt på ordinarie och extra årsmöte tillkommer i samtliga frågor 

röstberättigade ombud, styrelseledamöter, revisorer samt inbjudna gäster och 
resurspersoner. 

§ 16 - Motioner och styrelseförslag  

Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmöte, har att insända motion till styrelsen 

senast den 10 september. 

    Förbundsstyrelsen yttrar sig till årsmötet över motionen om den finner detta påkallat. 
Styrelsen äger rätt att framlägga förslag till ordinarie eller extra årsmöte. 
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§ 17 - Ärenden  

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor upptagas till behandling. 

a) Årsmötets öppnande 

b) Upprop och justering av röstlängd 

c) Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll samt val 

av rösträknare. 

d) Frågor angående årsmötets behöriga utlysande 

e) Val av årsmötets ordförande och sekreterare 

f) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

g) Revisorernas berättelse 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 

i) Motioner 

j) Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill ta upp till beslut av årsmötet 

k) Fastställande av budget samt årsavgifter 

l) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 

m) Val av revisorer 

n) Val av två ledamöter i valnämnden 
o) Övriga frågor 

§ 18 - Styrelsens sammansättning och firmateckning  

Styrelsen består av minst sex personer, som väljs på två år. Hälften av ledamöterna 

väljs jämna år, hälften udda år.  

    Ordförande väljs jämna år, kassör udda år. 

    Styrelsen fördelar inom sig funktioner som vice ordförande, sekreterare, redaktör, 

ansvarig för medlemsaktiviteter, webbplats, kappseglingar, mätregler, tekniska frågor 

och så vidare för förbundets verksamhet enligt § 3. 

    Contrastförbundets firma tecknas av förbundets ordförande och kassör, var för sig. 

 

§ 19 - Styrelsens kallelse och beslutsmässighet 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst tre 

ledamöter är närvarande. Beslut tas med enkel majoritet och vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. Om färre än fyra ledamöter är närvarande krävs enighet för 
beslut. 

§ 20 - Styrelsens åliggande  

Det åligger styrelsen att verka för förbundets ändamål och verksamhet enligt §§ 2 och 3. 

§ 21 - Kommittéer 

Styrelsen äger rätt att utse kommittéer att handlägga och besluta i sådana frågor som 
styrelsen bestämmer. 

§ 22 - Valberedning  

Årsmötet tillsätter genom val på ett år en valberedning, bestående av två ledamöter.  

    Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedningen. 

§ 23 - Valberedningens uppgift  

Valberedningen skall upprätta förslag på kandidater till styrelsen och revisor och 

överlämna dessa till styrelsen senast 20 dagar före ordinarie årsmöte. 
 


