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§ 1 MÅL 
 

Väsby Simsällskap har till uppgift 

 att verka för simkunnighetens och sim-

sportens utbredning. 

 att främja annan idrottslig verksamhet 

som beslutats av årsmötet. 

 att främja såväl god kamrat- och 

idrottsanda som respekt för alla 

människors lika värde. 

 

 

§ 2   SÄTE 

 
Väsby Simsällskaps säte är Upplands 

Väsby. 

 

 

§ 3 ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 
 

Väsby Simsällskap skall vara anslutet till 

Svenska Simförbundet. 

 

 

§ 4 MEDLEMSKAP 
 

Mom 1 Inträde 

Medlemskap i Väsby Simsällskap skall 

kunna bestå av följande former:  

 aktiv medlem 

 stödjande medlem 

 hedersmedlem. 

 

Erläggande av gällande avgift anses 

såsom ansökan om medlemskap. 

 

Ansökan om medlemskap får avslås av 

styrelsen endast om det kan antas, att 

vederbörande kommer att motarbeta 

Väsby Simsällskaps intressen. Vid avslag 

återbetalas inbetald avgift. 

 

Hedersmedlem utses av föreningsmöte. 

 

Mom 2 Utträde  

Medlem, som vill utträda ur Väsby Sim-

sällskap, kan göra skriftlig anmälan om 

detta till styrelsen och är därmed omedel-

bart skild från Väsby Simsällskap. 

Eventuella förfallna avgifter skall erläggas 

i enlighet med styrelsens beslut. 

Medlem, som ej betalt gällande avgift, 

anses efter två (2) påminnelser ha begärt 

utträde ur Väsby Simsällskap. 

 

Mom 3 Uteslutning  

Medlem, som brutit mot Väsby Simsäll-

skaps stadgar eller motarbetat dess in-

tressen, kan uteslutas av styrelsen. Fråga 

om uteslutning får inte avgöras förrän 

medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 

av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). 

 

Beslut om uteslutning skall, med an-

givande av orsaken, meddelas med-

lemmen genom rekommenderad för-

sändelse. 

 

Beslut om uteslutning får överklagas av 

den uteslutne enligt reglerna i RF:s stad-

gar. 

 

 

§ 5 MEDLEM 
 

Mom 1 Rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

 har rätt att delta i föreningsmöten och 

andra sammankomster som anordnas 

för medlemmarna 

 har rätt till fortlöpande information om 

Väsby Simsällskaps angelägenheter 

 skall följa Väsby Simsällskaps stadgar 

samt beslut, som i vederbörlig ordning 

har fattats av organ inom Väsby Sim-

sällskap 

 har inte rätt till del av Väsby Simsäll-

skaps behållning eller egendom vid 

upplösning av Väsby Simsällskap. 

 

Mom 2 Medlemsavgifter 

Medlem skall betala avgift, som bestämts 

av föreningsmöte, inom av styrelsen före-

skriven tid. Styrelsen kan besluta om 

reducerad avgift eller avgiftsbefrielse i 

enskilda fall.  

 

Hedersmedlem är befriad från 

medlemsavgift. 

 

Medlemskort får inte utlånas eller 

överlåtas. 
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§ 6 REPRESENTATION 
 

Medlem får inte representera Väsby Sim-

sällskap utan styrelsens eller, om  

styrelsen så bestämmer, vederbörande 

kommittés medgivande. 

 

Medlem äger inte rätt att, på annat sätt än 

som föreskrivs i Svenska Simförbundets 

stadgar och bestämmelser, deltaga i 

tävlingar och uppvisningar. 

 

 

§ 7 STYRELSEN 
 

Mom 1 Allmänt 

Väsby Simsällskaps angelägenheter 

handhas av styrelsen. Styrelsen skall 

verka för Väsby Simsällskaps framåt-

skridande samt tillvarata medlemmarnas 

intressen. 

 

Det åligger styrelsen särskilt 

 att tillse att för Väsby Simsällskap bin-

dande regler iakttas 

 att verkställa av föreningsmöte fattade 

beslut 

 att planera, leda och fördela arbetet 

inom Väsby Simsällskap 

 att ansvara för och förvalta Väsby Sim-

sällskaps medel 

 att förbereda föreningsmöte 

 att utse ledamöter i sektionsstyrelser 

och kommittéer. 

 

Mom 2 Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av 

 ordförande för Väsby Simsällskap  

 sex (6) övriga ledamöter 

 två (2) suppleanter. 

 

Dessa utses bland röstberättigade och 

myndiga medlemmar. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande, sekreterare, 

kassör, arbetsutskott (AU) samt övriga 

funktioner som behövs. Styrelsen får kalla 

enskild person till adjungerad ledamot. 

 

Mom 3 Mandatperiod, suppleants 

inträde 

Mandatperiod anges i §11. 

 

 

 

Avgår vald styrelseledamot före mandat-

tidens utgång, inträder den suppleant, 

som enligt den mellan suppleanterna be-

stämda ordningen står i tur, för tiden fram 

till nästa föreningsmöte. 

 

Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder 

suppleant i dennes ställe som styrelsele-

damot. 

 

Mom 4 Firmatecknare 

Väsby Simsällskaps firma tecknas av 

styrelsen eller, om styrelsen så bestäm-

mer, av två (2) styrelseledamöter gemen-

samt eller av särskild utsedd person. 

 

Mom 5 Sammanträden 

Styrelsen sammanträder när ordföranden 

eller minst halva antalet styrelseledamöter 

så bestämmer. 

 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga 

ledamöter kallats till sammanträdet. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal fäller ordförande utslaget. 

 

Vid sammanträdet skall protokoll föras. 

Reservation skall antecknas till 

protokollet. 

 

Mom 6 Arbetsuppgifter 

Ordföranden 

Ordföranden är Väsby Simsällskaps 

officielle representant. Ordföranden leder  

styrelsens förhandlingar och arbete samt  

övervakar att såväl Väsby Simsällskaps 

stadgar som övriga för Väsby Simsällskap 

bindande regler och beslut efterlevs. 

 

Har ordföranden förhinder, träder vice 

ordföranden in i dennes ställe. I övrigt för-

delas arbetsuppgifterna bland styrelsens 

ledamöter enligt styrelsens 

bestämmande, varvid dock nedan 

angivna uppgifter bör ankomma på 

sekreteraren och kassören: 

 

Sekreteraren 

 att förbereda styrelsens sammanträden 

och Väsby Simsällskaps möten 
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 att föra protokoll över styrelsens 

sammanträden 

 att tillse att skrivelser registreras och 

förvaras på fullgott sätt 

 att tillse att fattade beslut verkställs 
 
 
 

 att, om ordföranden inte bestämmer 

annat, underteckna utgående 

skrivelser och förvara kopior av dessa 

 att årligen upprätta förslag till 

verksamhetsberättelse för Väsby 

Simsällskap. 

 

Kassören 

 att se till att medlemmarna betalar före-

skrivna avgifter 

 att tillsammans med ordföranden se till 

att föreningen söker de bidrag från 

stat, kommun och idrottsorganisationer 

m.fl. som finns att få 

 att driva in fordringar och verkställa ut-

betalningar för Väsby Simsällskap 

samt se till att det finns verifikationer 

över dessa 

 att Väsby Simsällskaps räkenskaper 

bokförs enligt lagar och regler och att 

årligen upprätta resultat- och 

balansräkning 

 att, i förekommande fall, lämna särskild 

uppgift, upprätta deklaration samt 

lämna arbetsgivar- respektive 

kontrolluppgifter 

 att föra medlemsmatrikel och 

inventarieförteckning 

 att, enligt beslut av styrelsen, tillse att 

såväl Väsby Simsällskaps medlemmar 

i dess  

verksamhet som Väsby Simsällskaps 

idrottsmateriel, priser och övriga 

tillhörigheter är försäkrade till 

betryggande belopp 

 att utarbeta underlag till budget. 

 

Mom 7 Styrelsens delegationsrätt 

Styrelsen äger rätt att delegera beslutan-

derätten till arbetsutskottet (AU) och till 

inrättade sektioner och kommittéer samt 

övriga, liksom rätt att upphäva delegering. 

 

 

§ 8 VERKSAMHETS- OCH 

RÄKENSKAPSÅR M.M. 
 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret 

omfattar tiden 1/1 - 31/12. Styrelsens  

arbetsår omfattar tiden från ordinarie 

föreningsmöte till och med ordinarie 

föreningsmöte påföljande år. 

 

 

§ 9 REVISION 
 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna 

Väsby Simsällskaps räkenskaper, proto-

koll, medlemsmatrikel samt övriga hand-

lingar, som revisorerna önskar ta del av,  

när helst de så begär, samt när det gäller 

revision av förvaltningen för det senaste 

räkenskapsåret senast en månad före 

ordinarie föreningsmöte. Revisorerna skall 

granska styrelsens förvaltning och räken-

skaper för det senaste verksamhetsåret 

samt till styrelsen överlämna revisions-

berättelse senast 14 dagar före ordinarie 

föreningsmöte. 

 

 

§ 10 ORGANISATION 
 

Mom 1 Bildande och nedläggning 

Beslut om bildande eller nedläggning av 

sektion fattas av föreningsmöte. 

Styrelsen utser de kommittéer och 

funktionsansvariga som behövs för att 

leda Väsby Simsällskaps verksamhet. 

 

Mom 2 Sektion 

Ledning av sektion utövas av en sektions-

styrelse, bestående av ordförande och 

minst två övriga ledamöter. 

 

Sektionsordförande och övriga ledamöter 

utses av Väsby Simsällskaps styrelse 

bland röstberättigade medlemmar fram till 

nästa ordinarie föreningsmöte. 

 

Mom 3 Instruktion 

Styrelsen fastställer i särskild instruktion 

eller på annat lämpligt sätt de befogen-

heter som arbetsutskott samt sektions-

styrelse och kommitté har. 

 

Mom 4 Budget och verksamhetsplan 
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Sektionsstyrelse, kommitté och 

funktionsansvariga upprättar förslag till 

budget och verksamhetsplan för 

respektive sektion och kommitté att gälla 

för nästkommande verksamhetsår. 

Budget och plan inges till Väsby 

Simsällskaps styrelse för godkännande 

på tid, som denna bestämmer. 

 

 

 

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och 

planen, som bedöms vara nödvändiga 

med hänsyn till Väsby Simsällskaps 

skyldigheter i olika hänseenden, Väsby 

Simsällskaps ekonomiska ställning eller 

den väntade utvecklingen av verksam-

heten. 

 

 

§ 11 ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 
 

Mom 1 Tid och plats 

Väsby Simsällskap håller ordinarie 

föreningsmöte (årsmöte) före mars 

månads utgång. Styrelsen bestämmer 

tidpunkt och plats för möte. 

 

Kallelse jämte dagordning för ordinarie 

föreningsmöte kungörs på Väsby 

simsällskaps hemsida senast tre (3) 

veckor före mötet samt genom allmänt 

anslag. 

 

Styrelsen skall hålla redovisnings-

handlingarna och revisionsberättelsen 

tillgängliga för medlemmarna senast en 

(1) vecka före ordinarie föreningsmöte. 

 

Mom 2 Rösträtt 

Rösträtt på föreningsmöte har 

 enskild medlem, som i föreskriven ord-

ning har betalt sina avgifter och under 

året fyller lägst 14 år 

 hedersmedlem 

 

Rösträtten är personlig och får inte över-

låtas på annan. 

 

Medlem, som inte har rösträtt, har 

yttranderätt och förslagsrätt. 

 

Mom 3 Beslutsmässighet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal 

röstberättigade medlemmar, som är när-

varande vid mötet. 

 

Mom 4 Ärenden 

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande 

ärenden förekomma:  

1. Upprop och fastställande av 

röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt 

sätt. 

3. Fastställande av dagordningen. 

 

4. Val av ordförande samt sekreterare 

för mötet. 

5. Val av justeringsmän, som jämte ord-

föranden skall justera 

mötesprotokollet, samt val av 

rösträknare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

med resultat- och balansräkning för 

det senaste verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

för den tid, som revisionen avser. 

9. Styrelsens verksamhetsplan och 

budget för innevarande 

verksamhetsår. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Fråga om bildande eller nedläggning 

av sektion. 

12. Val av 

a) Väsby Simsällskaps ordförande, 

tillika styrelsens ordförande, för en 

tid av 1 år  

b) halva antalet övriga ledamöter i 

styrelsen för en tid av 2 år 

c) 2 suppleanter i styrelsen med för 

dem fastställd turordning för en tid 

av ett år 

d) 2 revisorer och en suppleant 

alternativt 1 godkänd eller 

auktoriserad revisor för en tid av 1 

år. I detta val är ej ledamöter i 

styrelse, sektion eller kommitté 

valbara 

e) 3 ledamöter i valberedning för en 

tid av 1 år, av vilka en skall vara 

sammankallande 

13. Behandling av förslag som väckts av 

styrelsen eller har inlämnats till 

styrelsen av sektion eller kommitté 

eller röstberättigad medlem minst 21 

dagar före årsmötet. Dock skall 



VÄSBY SIMSÄLLSKAP STADGAR 
 Mars 2013 

__________________________________________________________________ 

- 6 - 

förslag om stadgeändring eller 

upplösning av Väsby Simsällskap 

inlämnas senast 30 dagar före mötet. 

14. Övriga frågor. 

 

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras 

om den ej finns med på dagordningen för 

mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 EXTRA FÖRENINGSMÖTE 
 

Styrelsen får kalla Väsby Simsällskaps 

medlemmar till extra föreningsmöte om 

sådant möte behövs. 

 

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till 

extra föreningsmöte när revisorerna, med 

angivande av skäl, skriftligen så kräver, 

eller när det för angivet ändamål begärs 

av minst en tiondel (1/10) av Väsby Sim-

sällskaps röstberättigade medlemmar. 

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar 

kalla till mötet, får den som krävt mötet 

kalla till detta. 

 

Kallelse samt dagordning för extra 

föreningsmöte kungörs på Väsby 

simsällskaps hemsida senast sju (7) 

dagar före mötet samt genom allmänt 

anslag. 

 

Vid extra möte får endast i dagordningen 

angivet ärende avgöras. 

 

Om rösträtt vid extra möte och om 

beslutsmässighet vid sådant möte gäller 

vad som sägs i § 11. 

 

 

§ 13 BESLUT, OMRÖSTNING 
 

Beslut vid föreningsmöte fattas genom 

acklamation. Om så begärs, skall votering 

ske. 

 

Med undantag för de i § 14, första 

stycket, nämnda fallen, avgörs vid 

omröstning alla frågor genom enkel 

majoritet (se kommentaren till § 8 i RF:s 

stadgar). 

 

Omröstning sker öppet, dock att val skall 

ske med slutna sedlar om röstberättigad 

medlem så begär. 

 

Vid omröstning, som ej avser val, gäller 

vid lika röstetal det förslag, som biträds av  

ordföranden vid mötet, om denne är röst-

berättigad. Är ordföranden vid mötet ej 

röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i 

händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

 

 

§ 14 STADGEFRÅGOR M.M 
 

Endast föreningsmöte får ändra dessa 

stadgar eller upplösa Väsby Simsällskap. 

sådant fall krävs, att minst två tredjedelar 

(2/3) av antalet avgivna röster biträder 

beslutet. 

 

Beslut om upplösning av Väsby Simsäll-

skap skall ske vid två på varandra 

följande ordinarie föreningsmöten samt 

skall innehålla föreskrift om användning 

av Väsby Simsällskaps tillgångar för 

bestämt idrottsfrämjande ändamål och 

skall omedelbart delgivas respektive 

specialförbund med bestyrkta avskrifter 

av styrelsens och föreningsmötets 

protokoll i ärendet, åtföljda av 

revisionsberättelse jämte resultat- och 

balansräkning. 

 

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrotts-

förbundets stadgar, allmänna tävlingsbe- 

stämmelser och övriga föreskrifter och 

anvisningar samt vederbörande special-

förbunds stadgar, tävlingsreglementen 

och övriga i vederbörlig ordning utfärdade 

föreskrifter. 

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse, 

att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och 

anvisningar finns tillgängliga för medlem-

marna. 


