
 

Dokument nr: 02.0.0 Styrande dokument 

Skapad: 2009-03-10 
 
Reviderad:2014-11-10 

 

Revideringsansv: 
Ordförande StSS 

Stenungsunds Segelsällskap och SSS 
Arrangemang AB 

Godkänd av styrelsen: 
2015-01-12 Uppdelning och samarbete 
Sid. 1 av 2  

 

 
Stenungsunds Segelsällskap är en ideell idrottsförening vars syfte är att främja segling i en 
vid bemärkelse – internationell och lokal tävlingssegling, seglarskola samt cruisingsegling i 
olika former. Den sociala dimensionen och ett gott kamratskap är viktiga delar i sällskapets 
grundläggande värderingar och umgängesregler. 
Av praktiska, ekonomiska och juridiska skäl är sällskapet organiserat i två enheter, 
idrottsföreningen Stenungsunds Segelsällskap – StSS, samt bolaget SSS Arrangemang AB - 
SSSAB, som är helägt av idrottsföreningen med uppgift att årligen tredje lördagen i augusti 
månad arrangera Tjörn Runt®. Denna uppdelning är rekommenderad, granskad och 
godkänd av skatteteknisk expertis. Den medger att kostnader och intäkter kan hanteras 
optimalt. I praktiken innebär detta att olika delar av fast respektive lös egendom är uppdelad 
mellan de två enheterna samt att intäkter och kostnader förs enligt en brukarprincip. 
Uppdelning, som inte alltid är självklar, skall alltid motiveras och dokumenteras. 
 
Den strukturella uppdelningen och kopplingen mellan de två organisatoriska enheterna 
framgår av nedanstående organisationsmatris. Matrisens ambition är att kombinera en tydlig 
ansvarsfördelning – var och en av de 6 kärnfunktionerna har både ett ”operativt” ansvar i 
kombination med ett brukaransvar för stöd- underhålls och servicefunktionerna. T.ex. när 
Tjörn Runt® eller Jolle anordnar sina tävlingar har funktionen inte bara ansvar för själva 
tävlingen utan också servicen i form av catering, material och information. Denna princip 
bygger på att det ges stöd från de övriga funktionernas funktionärer och medlemmar till den 
funktion som ansvarar för det aktuella arrangemanget. 
 
I anslutning till organisationsmatrisen nedan har ett försök gjorts att beskriva StSS:s 
”processflöde”. Detta startar med visionen, antagen sedan flera år tillbaka, som anger 
segelsällskapet långsiktiga strävan och inriktning. Organisationen med sina funktionärer och 
aktiva medlemmar är medlet för att förverkliga visionen. Detta skall i sin tur leda till att vi 
säkrar intresset för att vara medlem i sällskapet och att fler väljer att segla, antingen som 
tävlings- eller cruisingseglare. 
 

Vår Vision 
 
Stenungsunds Segelsällskap skall med stort engagemang skapa förutsättning för all 
segling på flera nivåer.  
Genom att utveckla våra seglare och funktionärer skapar vi gemensamt bra 
arrangemang och ett maritimt centrum. 
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Organisation 
 

 
 

Med: 
 
Många medlemmar som tar aktiv del i de många göromålen för att alla våra aktiviteter i stort 
som smått skall fungera. 
 

Får vi: 
 
Fler aktiva medlemmar, bredare och roligare verksamhet som i sin tur leder till fler 
kappseglare och cruisingseglare på vattnet. 
 


