STADGAR för Kalmar Simsällskap
Antagna vid årsmötet den 28 mars 2021 med direkt ikraftträdande
1 Kap Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift
Kalmar Simsällskap har till uppgift att, i enlighet med dessa stadgar, förena personer som är
intresserade av simning samt främja simidrotten och verka för simkonstens utbredning.
Simsällskapet ska också arbeta i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska
Simförbundets stadgar samt i vederbörlig ordning utfärdade tävlingsbestämmelser och
föreskrifter.

2 § Sammansättning
Simsällskapet har sitt säte i Kalmar kommun, där alla ordinarie möten ska hållas.
Simsällskapet är en ideell förening som ska vara anslutet till Riksidrottsförbundet via
Östsvenska Simförbundet och Svenska Simförbundet.

3 § Verksamhetsområde
Simsällskapets verksamhet bestäms utifrån Simsällskapets stadgar.
Simsällskapets verksamhet bedrivs i Kalmar med omnejd och ska:







inriktas på att skapa gott kamratskap och god idrottsanda
om förutsättningar finns, anordna simundervisning, simträning och tävlingar samt
uppvisningar i simkonst
sträva efter att utveckla idrottsmän/kvinnor såväl fysiskt och mentalt som kulturellt
och socialt
utformas och organiseras så att den på något sätt blir tillgänglig för varje medlem
organiseras enligt demokratiska principer samt i övrigt vara partipolitiskt och
religiöst obundet
främja respekt för alla människors lika värde samt odla nationella och
internationella kontakter.

4 § Beslutande organ
Simsällskapets beslutande organ är årsmötet eller extra medlemsmöte och Simsällskapets
verkställande organ är styrelsen.
Årsmötet:
 väljer styrelse och utser ordförande för styrelsen

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Simsällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den
31 december.

6 § Firmateckning
Simsällskapets firma tecknas av ordföranden i förening med ytterligare en ordinarie
styrelseledamot. Firmateckningsrätten kan för särskilda ändamål delegeras genom fullmakt.
Verksamhetschefen tecknar firma för löpande förvaltningsåtgärder efter beslut från styrelsen.

8 § Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas vid årsmöte. För stadgeändring krävs
att den föreslagna ändringen ska ha meddelats i kallelsen och att minst två tredjedels
majoritet uppnås av det röstetal som är representerat vid årsmötet.

10 § Upplösning
För att Simsällskapet ska upplösas krävs beslut härom av två på varandra följande årsmöten,
varje gång beslutat med minst tre fjärdedels majoritet av det röstetal som representerats på
respektive årsmöte. Frågan om Simsällskapets upplösning ska båda gångerna ha meddelats i
kallelsen till respektive årsmöte.
Om Simsällskapet upplöses, ska likvidation ske och behållningen användas till simidrottens
främjande i Kalmar med omnejd. Val av likvidator samt beslut om hur behållningen ska
användas, avgörs med enkel majoritet av Simsällskapets sista årsmöte.
Bestyrkta avskrifter över styrelsens och årsmötenas protokoll för de två senaste
verksamhetsåren, samt likvidationsbalansräkning jämte revisionsberättelse ska omedelbart, av
den senast valda styrelsen, tillsändas Svenska Simförbundet.

2 Kap Medlem
1§ Medlemskap
Medlemsskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december.
 Medlemskap i Simsällskapet erhålls och upprätthålls genom att erlägga av
årsmötet fastställd årlig medlemsavgift.
 Styrelsen får endast förvägra person ett medlemskap, som med fog kan komma
motarbeta Simsällskapets intressen.
 Om medlem önskar utträda ur Simsällskapet, ska han skriftligen anmäla detta till
kansli, varefter medlemskapet omedelbart upphör.
 Om medlem inte betalat den årliga avgiften vid kalenderårets slut ska det
betraktas som egen begäran om utträde och styrelsen får besluta om att
medlemskapet har upphört.
 Medlem får uteslutas ur Simsällskapet, endast om hen motarbetat Simsällskapets
verksamhet eller uppenbarligen skadat Simsällskapets intressen.
 Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Före ett sådant beslut får fattas ska
medlemmen ha beretts tillfälle att inom viss tid, dock minst 14 dagar, yttra sig till
styrelsen.
 Beslut om uteslutning ska avfattas skriftligen och vara motiverat samt innehålla
besvärshänvisning.
 Beslutet ska snarast i REK brev, tillsändas den uteslutne.
 Om den uteslutne önskar överklaga beslutet ska detta ske enligt reglerna i
Riksidrottsförbundets stadgar.
 Sedan beslut om uteslutning blivit definitivt, får Simsällskapet inte göra gällande
betalningsanspråk på innevarande års medlemsavgift, om denna är obetald, men
väl alla övriga förfallna och upplupna avgifter.

2§ Rättigheter och Skyldigheter
Medlemmar har lika rätt att
 delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna





utöva sin rösträtt och delta i beslut som fattas av medlemsmöten
få information om Simsällskapets angelägenheter och verksamhet
delta i Simsällskapets verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrottsrörelsen
Medlemmar
 ska följa Simsällskapets stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats
inom Simsällskapet
 ska följa Simsällskapets värdegrund
 ska betala den årliga medlemsavgift som bestämts av årsmötet
 får inte låna ut eller överlåta sitt medlemskort
 får vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar sin förening
 får inte delta i simtävling eller uppvisning utan medgivande från styrelsen eller
organ, som tillsatts för denna verksamhet.
 för deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs även Svenska
Simförbundets godkännande men också att RF inte har utfärdat en idrottslig bojkott
mot landet där tävlingen eller uppvisningen arrangeras
 är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till Svenska
Simförbundet får medlemmen endast delta om Svenska Simförbundet godkänt
tävlingen eller uppvisningen
 har inte någon rätt till del av Simsällskapets behållning eller egendom, om
Simsällskapet upplöses.

3§ Medlemsmärke

Simsällskapets representationsfärger är blått och vitt.
Simsällskapets medlemsmärke ska följa utseendet specificerat i Bilaga 1.
Simsällskapets förtjänstmedalj upptar på framsidan Kalmar slottsbrunn över en fisk i vågor och
under texten Kalmar Simsällskap samt på baksidan en lagerkrans. Förtjänstmedaljen finns i
brons, silver och guld.
Styrelsen får utdela förtjänstmedalj till medlem för förtjänstfull insats för simidrotten, detta
gäller även om insatsen inte är hänförlig till aktiv idrottsprestation. m

3 Kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är det högsta beslutande organet, hålls årligen före utgången av mars månad.
Tid och plats bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmötet ska ske senast fjorton dagar före mötet och ska mejlas till befintliga
medlemmar samt anslås på Simsällskapets hemsida.

2 § Motioner till årsmötet
Medlemmar får lämna in förslag (motion) senast 10 dagar före årsmötet att behandlas vid
årsmötet.
Styrelsen ska lämna ett skriftligt yttrande över motionerna till årsmötet.

3 § Rösträtt
Medlem har rösträtt från och med det kalenderår som denne fyller 15 år.
Rösträtt får inte överlåtas och röst får endast avges av röstberättigad, som är personligen
närvarande vid medlemsmötet.

4 § Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
Val av ordförande för mötet.
2.
Val av sekreterare för mötet.
3.
Val av två justeringsmän, som också ska vara rösträknare samt jämte ordförande
justera protokollet.
4.
Fråga till årsmötet om kallelse och utlysning skett enligt stadgarna.
5.
Fråga till årsmötet om framlagd röstlängd kan godkännas.
6.
Styrelsens berättelse och föregående års resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse ska föredras, varefter beslut ska fattas om årsredovisningen
kan fastställas.
7.
Fråga till årsmötet, om ansvarsfrihet kan beviljas för styrelsen.
8.
Val av:
a) ordförande för styrelsen
b) minst två övriga styrelseledamöter
c) minst två styrelsesuppleanter för ett år
d) minst två revisorer
e) två revisorssuppleanter
f) valberedning inför nästa årsmöte
9.
Val av ledamöter och revisorer för stiftelsen Kalmar Simsällskap i enlighet med
stiftelsens stadgar.
10. Fastställande av medlemsavgifter avseende kommande medlemskapsår
11. Behandling av ärenden på begäran av styrelsen eller revisorerna
12. Behandling av ärenden, som lämnats skriftligen senast 10 dagar före årsmötet.

5 § Valbarhet
För samtliga val av årsmötet krävs att den nominerade är medlem i Simsällskapet.

6 § Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska hållas, då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst
en tiondel av Simsällskapets röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.
Styrelsen bestämmer tid och plats för extra medlemsmöte och kallar till detta senast åtta
dagar före detsamma.
Då beslut ska fattas på extra medlemsmöte, ska styrelsen tillhandahålla aktuell röstlängd.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid
mötet.
Vid extra medlemsmöte får inte fattas beslut om ändring av stadgarna och inte i andra
ärenden än dem, för vilka mötet utlysts och som angivits i kallelsen till mötet.

7 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning ska ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet, utom för frågor om
stadgeändring eller Simsällskapets upplösning, då 1 kap 8 § samt 1 kap 10 § ska tillämpas.
Vid val ska sluten omröstning ske, om någon närvarande röstberättigad begär det. Vid lika
röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lotten avgör.

8 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats.

4 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning
Valberedningen består av en sammankallande, två ledamöter samt en suppleant valda av
årsmötet. Antalet ledamöter ska sträva efter lika fördelat mellan könen.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför årsmötet och ska i detta arbete fortlöpande följa
styrelsens och revisorernas arbete.
I valberedningens uppdrag ingår att
• senast den 1 november året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått
kännedom om.

5 Kap Revisorer och revision
1 § Revision
Revisorerna ska internt granska och revidera Simsällskapets räkenskaper och verksamhet
under det löpande räkenskapsåret och de ska vid behov upprätta och till styrelsen överlämna
skriftliga rapporter och påpekande.
Revisorerna ska till styrelsen skriftligen avge sin officiella revisionsberättelse avseende
föregående räkenskapsår, senast tre veckor före det att årsmötet ska hållas. Berättelsen, ska
även innehålla uppgift om omständigheter av väsentlig betydelse som har inträffat efter
räkenskapsårets utgång.

6 Kap Styrelsen
1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande, minst fyra ledamöter och minst två suppleanter.
Ordförande väljs på en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs på två år. För dessa upphör
mandattiden växelvis varigenom halva antalet mandat utgår årligen. Suppleanterna väljs på
en tid av ett år.
Styrelsens arbetsperiod börjar efter årsmötet och löper till dess att nästkommande årsmöte
avslutats. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen.
Styrelsen får adjungera ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
En av stämman utsedd hedersledamot får adjungeras till styrelsen och har i sådant fall
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden
Styrelsen är Simsällskapets beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

Styrelsen ska leda Simsällskapets verksamhet och ansvara för dess angelägenheter. styrelsen
ska, inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Simförbundet och Simsällskapets stadgar,
verka för Simsällskapets utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen ska därför särskilt:
 planera, leda och fördela arbetet inom Simsällskapet
 ansvara för Simsällskapets ekonomi, budgetering och redovisning
 verkställa stadgeenligt fattade beslut och i övrigt tillse att Simsällskapet följer
gällande regler.
 till revisorerna årligen överlämna Simsällskapets räkenskaper för föregående
räkenskapsår senast den 1 februari
 förbereda årsmötet.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen är beslutsmässig, då ordförande eller vice ordförande och minst tre övriga
ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst utom vid lika röstetal då ordförande har
två röster.
Styrelsebeslut fattas alltid med enkel majoritet.
Styrelsen får i särskilda frågor adjungera ledamöter, vilka har yttrande- och förslagsrätt men
ej rösträtt.
Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det.
Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort begäran kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per
capsulam) eller vid sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.

