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STADGAR FÖR KARLSTADS SIMSÄLLSKAP 

Godkända vid årsmöte den 15 mars 2018 

 

Karlstads Simsällskap stiftat den 26 juni 1923 har till ändamål att 

genom utövning av simidrott verka för höjande av medlemmars 

andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och 

idrottsanda. 

 

MEDLEMSKAP 

 

§ 1 

 

Ny medlem erhåller med omedelbar verkan medlemskap efter 

årsavgifts erläggande. 

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot. 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till 

hedersledamot. 

 

§ 2 

 

Medlem, som vill utträda ur Karlstads Simsällskap, gör anmälan 

därom till styrelsen, och är därmed skild från Karlstads Simsällskap. 

 

§ 3 

 

Föreningsmedlem får icke uteslutas ur föreningen av annan anledning 

än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till 

föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller 

uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning 

fattas av styrelsen. 

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle 

att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid vilken ska uppgå till 

minst 14 dagar. 

 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad 

den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet skall 

inom tre dagar från dagen för beslutet översändas till den uteslutne i 

rekommenderat brev med posten eller på annat betryggande sätt. 

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 

15 kap. RF:s stadgar. 

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte 

kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. 

 

MEDLEMSKAP 

 

§ 4 

 

Medlem erlägger årsavgift, som fastställs av ordinarie årsmötet. 

 

Ständig ledamot erlägger en engångsavgift, som fastställs av ordinarie 

årsmöte. 



2 
 

 

Hedersledamot är befriad från avgifter.  

 

Medlemsförteckning förs elektroniskt och medlem medger i samband 

med ansökan om medlemskap att Karlstads Simsällskap får registrera 

personuppgifter för hantering av medlemmens deltagande i föreningen 

och dess aktiviteter. 

 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR 

 

§ 5 

 

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera Karlstads 

Simsällskap. 

 

§ 6 

 

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i Svenska 

Simförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser representera 

Karlstads Simsällskap i tävlingar och uppvisningar. 

 

STYRELSEN 

 

§ 7 

 

Karlstads Simsällskaps angelägenheter handhas av en styrelse 

bestående av ordförande, tre styrelseledamöter jämte två suppleanter.  

 

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland 

röstberättigade medlemmar. 

 

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den 

suppleant som längst varit styrelsesuppleant såsom styrelseledamot för 

tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte. Om samtliga suppleanter 

valts samtidigt sker lottning. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

 

Styrelsen äger rätt att med sig adjungera medlem inom föreningen. 

 

Genom delegation eller organisationsföreskrift kan styrelsen uppdra åt 

annan inom föreningen att handha viss angelägenhet eller 

ansvarsområde. 

 

§ 8 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är 

beslutsmässig då minst två ledamöter, inklusive ordförande, är 

närvarande. 

 

§ 9 

 

Styrelsen skall verka för Karlstads Simsällskaps framåtskridande och 

tillvarataga dess intressen. 
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Ordföranden är Karlstads Simsällskaps officiella representant, leder 

styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad. I 

ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. 

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna enligt styrelsens bestämmande, 

varvid dock – om icke särskilda skäl för avvikelser föreligger – nedan 

angivna åligganden bör tillkomma sekreterare och kassör, nämligen 

 

Sekreteraren 

att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, att 

registrera och förvara inkommande skrivelser, 

att, om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla 

utgående skrivelser och förvara kopior på dessa, samt att upprätta 

förslag till styrelsens årsberättelse. 

 

Kassören 

att kontinuerligt följa upp verkliga kostnader mot fastställd budget och 

vid större avvikelser omedelbart anmäla avvikelser för styrelsen, 

att uppbära alla avgifter och anslag till och verkställa alla utbetalningar 

för Karlstads Simsällskap, 

att föra fullständig bokföring över Karlstads Simsällskaps räkenskaper, 

att föra medlemsförteckning och inventarieförteckning, i vilken även 

införes av Karlstads Simsällskap förvärvade pris, 

att, om icke styrelsen annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser, 

samt att vid behov till betryggande belopp försäkra Karlstads 

Simsällskaps idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter. 

 

§ 10 

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

MÖTEN 

§ 11 

 

Med Karlstads Simsällskap hålles dels ordinarie årsmöte före mars 

månads utgång, dels extra möten när så erfordras. Styrelsen eller en 

grupp av minst 30 st. röstberättigade medlemmar äger påkalla extra 

möte. Tidpunkt och plats för möte bestämmes av styrelsen under 

iakttagande att kallelse skall utfärdas senast fjorton dagar före mötet. 

 

§ 12 

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till 

föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har 

rösträtt på mötet. 

 

Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan. 

 

Medlem, som ej har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. 
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§ 13 

 

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som 

är närvarande. 

 

§ 14 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av a. ordförande för mötet 

b. sekreterare för mötet 

2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Styrelsens årsberättelse 

5. Revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

7. Val av  

a. simsällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en 

tid av ett år, 

b. styrelseledamot för en tid av två år (En ledamot väljs vartannat 

år, eventuella fyllnadsval företages om ledamot avgått före 

mandattidens utgång), 

c. två suppleanter för en tid av ett år, 

d. två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år; i 

detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga, 

e. valberedning bestående av tre personer. 

8. Fastställande av årsavgifter. 

9. Förslag, som väckts av styrelsen, eller till styrelsen inlämnats av 

röstberättigad medlem minst fjorton – förslag om stadgeändring 

eller upplösning av Karlstads Simsällskap dock minst trettio – 

dagar före mötet. 

10. Övriga frågor. 

 

VERKSAMHETS – OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION 

 

§ 15. 

 

Verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

 

Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsregister, 

Inventarieförteckning m m tillhandahålles revisorerna senast fyra 

veckor före ordinarie årsmöte. 

 

§ 16. 

 

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och 

föreningens räkenskaper under det sistförflutna året samt att till 

styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före 

ordinarie årsmöte. 
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BESLUT 

 

§ 17. 

 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering – öppen 

eller sluten. 

 

Utgången bestämmes – utom i frågor som omförmäles i § 19 – genom 

enkel majoritet. 

 

Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall 

det förslag gälla, som biträdes av ordföranden; vid val och sluten 

omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

 

§ 18. 

 

Beslut i fråga om ekonomisk natur får inte fattas, om frågan inte varit 

upptagen i föredragningslistan för vedergällande möte. 

 

STADGEFRÅGOR 

 

§ 19. 

 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Karlstads Simsällskaps 

upplösning får endast tas upp för avgörande vid ordinarie årsmöte. 

För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid 

mötet röstberättigade medlemmar. 

 

§ 20. 

 

Beslut om upplösning av Karlstads Simsällskap skall innehålla 

föreskrifter om användning av Karlstads Simsällskaps tillgångar för 

bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas 

Svenska Simförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och 

årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte 

balans- samt vinst- och förlusträkningar. 

 

§ 21. 

 

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och 

anvisningar samt Svenska Simförbundets stadgar och 

tävlingsbestämmelser. 

 

§ 22. 

 

Styrelsen är ansvarig för att gällande stadgar finns tillgängliga för 

föreningens medlemmar. 


