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Samband mellan StSS och SSSAB  
SSS Arrangemang AB är ett av Stenungsunds Segelsällskap helägt aktiebolag med ett 
aktiekapital på 100,000 kronor.  
 

Ansvar och omfattning 
SSSAB arrangerar segeltävlingar och annan till segling knuten verksamhet för StSS räkning. 
  

Uppgifter och arbetssätt  
Verksamheten i SSSAB, som bedrivs med resurser från StSS, har som primär uppgift att 
årligen den tredje lördagen i augusti månad anordna segeltävlingen Tjörn Runt by COWI®  
 
För att hantera sällskapets ekonomi på ett så effektivt sätt som möjligt, beaktat lagar, 
förordningar och moraliska aspekter, sker en stor del av det kommersiella arbetet för 
sällskapet i SSSAB’s namn. Exempel på detta är sponsoravtalen samt inköp av materiel, 
investeringar i anläggningar och byggnader samt bankaffärer relaterade till bolagets 
verksamhet. Allt detta kräver både kommersiella och ekonomiska kunskaper.  
 
Styrelsen sammanträder normalt varje månad plus på begäran av någon ledamot. 
Sekreteraren skickar ut kallelse åtta dagar före mötet och dagordning med underlag två 
dagar före mötet. Protokoll från styrelsemöte skrivs av sekreterare, godkänns och 
undertecknas av sekreterare och ordföranden. Protokollen numreras under kalenderåret och 
arkiveras på betryggande sätt. 
 
Varje år upprättas en årlig budget, vilken delges styrelsen. Större avvikelser från budget skall 
redovisas och godkännas a styrelsen. Beställning eller rekvisition som faller inom budget kan 
göras av styrelsen. Nya poster eller ej budgeterade poster skall kostnadsberäknas och 
godkännas av ordförande eller sekreterare innan beställning sker. Fakturor attesteras och 
skrivelser undertecknas av ordföranden eller sekreterare. Ordföranden som även är 
marknadsansvarig förhandlar och upprättar avtal med samarbetspartner självständigt eller i 
samarbete med styrelsen. 
 
Bolagsstyrelsen upprättar årligen en arbetsordning inom styrelse samt ramavtal mellan StSS 
och SSSAB  
 
Vid bolagsstämman representeras medlemmarna av StSS’s ordförande.  
 

Bemanning  
SSSAB’s styrelse består av fem ledamöter utsedda av StSS styrelse – ordföranden, 
sekreterare, ekonomiansvarig, TR tävlingsledare samt övrig ledamot. Vice ordförande utses. 
 


