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”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING” 

 

 

Definition 

 

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå 

tävlingsresultat. 

 

 

Mål och inriktning 

 

• Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och 

kulturellt avseende. 

• Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje 

utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. 

• Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och 

ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

• Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. 

 

 

Ändamål 

 

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. 
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§ 1 

Föreningen är stiftad 3 juni 1991 och är ett resultat av sammanslagning mellan Göteborgs 

Kappsimningsklubb Najaden och Askim Frölunda Simklubb. Föreningens namn är Göteborg Sim. Den 

skall ha som syfte att främja simsport. Föreningen har sin hemort i Göteborg. 

 

 

MEDLEMSKAP 

 

§ 2 

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av fastställd 

medlemsavgift. Den kan tagas som medlem, som visar intresse för simsporten. Ansökan får icke 

bifallas, förrän Styrelsen övertygat sig om, att den inträdessökande icke häftar i skuld till annan 

förening för års eller andra vederbörande föreningars stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till 

betalning under sistflutna år. 

– Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att 

motarbeta föreningens intresse. 

– Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen. 

– Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem. 

 

Följande medlemskap förekommer: medlem, ständig medlem och hedersmedlem. 

 

§ 3 

Ständig medlem blir den, som vinner individuellt svenskt seniormästerskap i gren som omfattas av 

klubbens verksamhet eller den som betalar en avgift lika med 10 årsavgifter. Till hedersmedlem utses 

person, som gjort klubben särskild nytta och som årsmötet efter förslag från Styrelsen funnit värdig 

hedersmedlemskap. 

 

§ 4 

Medlem som vill utträda ur klubben skall göra en skriftlig anmälan härom till Styrelsen och är därmed 

omedelbart skild från klubben. Eventuella förfallna avgifter erlägges enligt Styrelsens beslut. 

Restitution av erlagd avgift eller del därav medgives icke. Medlem som inte har betalat årsavgift under 

två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 

 

 

§ 5 

Medlem, som inte erlagt de två senaste årens medlemsavgifter eller som brutit mot klubbens stadgar 

eller som handlat osportsligt eller menligt för klubben, kan av Styrelsen uteslutas. För sådant beslut 

krävs, att tre fjärdedelar av Styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Innan sådant beslut fattas skall 

medlemmen beredas tillfälle att inom skälig tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. 
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I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid 

överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den 

uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får 

överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § i RF:s stadgar.  

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen 

på föreskrivna avgifter. 

 

 

MEDLEM 

 

§ 6 

Medlem erlägger för varje verksamhetsår en medlemsavgift, som årligen beslutas på årsmötet efter 

förslag från Styrelsen. Ständig medlem och hedersmedlem är befriad från sådan avgift. Medlemskort 

får inte utlånas eller överlåtas. 

 

§ 7 

Medlem får icke utan särskilt tillstånd representera klubben (i tävling eller dylikt). 

 

§ 8 

Medlem äger icke rätt, att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och 

bestämmelser deltaga i tävlingar och/eller uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till 

Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet 

stående idrottsutövare deltager. 

 

§ 9 

Medlem 

– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, 

– skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattas av organ inom 

föreningen, 

– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av förening. 

 

 

STYRELSE 

 

§10  
Klubbens angelägenheter handhas av en Styrelse bestående av en ordförande, sex ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs av årsmötet för en mandattid på två år 

alternativt 1 år och växelvis så att mandattiden ena året upphör för 3 ledamöter och nästa år för de 

andra 3 ledamöterna. Ordförande och suppleanter väljs vardera för en mandattid av ett år. Valbar är 

varje röstberättigad medlem. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleanten 

såsom ordinarie ledamot för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice 

ordförande, kassör och sekreterare samt övriga funktionsansvariga. 

. 
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§ 11 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter så 

bestämmer och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

 

§ 12 

Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder Styrelsens sammanträden och förhandlingar 

och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i dennes 

ställe.  

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande varvid 

dock – om inte styrelsen beslutar annorlunda – nedan angivna åliggande bör tillkomma sekreteraren 

och kassören: 

 

Sekreteraren: 

• ansvarig för kansliet och klubblokalen; 

• förbereda styrelsens möte med kallelse och dagordning; 

• föra och förvara protokoll över Styrelsens sammanträden; 

• registrera och förvara inkommande skrivelser; 

• tillsammans med kassör och huvudtränare/klubbchef upprätta förslag till Styrelsens årsberättelse; 

• föra matrikel över klubbens medlemmar; 

• tillsammans med kassören göra sig underkunnig samt ansöka om de bidrag och anslag som kan 

tillfalla klubben. 

 

Kassören: 

• tillsammans med sekreteraren göra sig underkunnig samt ansöka om de bidrag och anslag som 

kan tillfalla klubben; 

• tillsammans med sekreteraren och huvudtränare/klubbchef upprätta förslag till styrelsens 

årsberättelse; 

• ansvara för uppbörd av medlemsavgifter, bidrag och anslag samt övriga inkomster; 

• tillse att alla utgifter före utbetalning är vederbörligt attesterade; 

• föra kassabok och övriga räkenskaper i enlighet med Bokföringslagen; 

• föra inventarieförteckning; 

• ansvara för klubbens försäkringar vad gäller anställda, medlemmar, inventarier och resor; 

• ansvarig för budgetprocessen. 

 

§ 13 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning. 

 

§ 14 

Föreningens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderåret. 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. 
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ÅRSMÖTE 

 

§ 15 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och 

plats som styrelsen bestämmer.  

 

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet 

tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till 

föredragningslista publiceras på föreningens hemsida samt anslås i klubblokal och respektive bad. 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 

förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i 

kallelsen. 

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 

budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga 

för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns 

tillgängliga. 

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen 

ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 

 

§ 16 

Röstberättigad är medlem, som fyllt 15 år och som fullgjort sina skyldigheter gentemot klubben. 

Ständig medlem och hedersmedlem äger alltid rösträtt. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Medlem 

under 15 år får representeras av en förälder som då är röstberättigad. Medlem som av åldersskäl ej 

har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt. 

 

§ 17 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 
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§ 18 

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma: 

 

 1.  Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 2. Fastställande av dagordning. 

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 4. Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet. 

 5. Styrelsens berättelse. 

 6. Framläggande av årsredovisning. 

 7. Revisorernas berättelse. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 

 9. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår. 

 10. Val av  

o ordförande för ett år  

o fyra ordinarie ledamöter för två år  

o två suppleanter för ett år  

o två revisorer och en suppleant för ett år. I detta val får Styrelsens ledamöter icke 

deltaga. 

 11. Tillsättande av valberedning – 3 personer. 

 12. Förslag från Styrelsen eller medlemmar, inlämnade senast 7 dagar före årsmötet. 

 13. Övriga till mötet hänskjutna frågor. 

 

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet. 

 

§ 19 

Till revisor får den väljas, som har goda kunskaper i och kännedom om bokföring och god 

redovisningssed. Det åligger revisorer att granska Styrelsens förvaltning, räkenskaperna och 

materialredovisning samt senast två veckor före årsmötet ha avlämnat berättelse över sin granskning. 

Revisor har rätt att när som helst företa delkontroll över sitt ansvarsområde och skall därvid lämnas all 

hjälp av berörda befattningshavare. 

 

§ 21 

Inom klubben skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningen skall stå till 

styrelsens förfogande under hela verksamhetsåret.  Valberedningen utses av årsmötet för en tid av ett 

års mandattid. Till ledamot i valberedningen får väljas endast den, som kan antas ha lång och god 

kännedom om klubbens verksamhet. 

 

§ 22 

Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller avgörs genom votering, öppen eller 

sluten. Vid votering gäller – utom i fråga om ändring av dessa stadgar – enkel majoritet. Om vid öppen 

votering, som inte avser val, lika röstetal uppstår, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. 

Vid val och sluten omröstning skall vid lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas med klubbslag. 
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§ 23 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller till klubbens upplösning eller sammangående med annan 

klubb får endast ställas vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylikt förslag krävs, att minst två 

tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar biträder förslaget. Beslut skall 

bekräftas vi ett extra årsmöte, som ej får hållas tidigare än tre månader efter det ordinarie mötet där 

förslaget först vunnit majoritet. 

 

EXTRA ÅRSMÖTE 

 

§ 24 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens 

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla 

skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att 

hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra 

årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska 

kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal 

eller på annan lämplig plats. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta 

åtgärder enligt föregående stycke. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista 

behandlas. 

 

§ 25 

Beslutas sammanslagning med annan klubb skall tillgångarna i klubben tillfalla den nya föreningen. I 

händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar, sedan alla skulder och fordringar reglerats, 

användas för simfrämjande ändamål, som beslutas vid det extra årsmöte om vilket stadgas i § 22.  

Klubbens tillhörigheter såsom priser, medaljer och klubbsymboler tillfaller Idrottsmuseet Göteborg eller 

likvärdig institution, så även protokoll och andra handlingar av intresse. För beslut gäller två tredjedels 

majoritet. 

 

§ 26 

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets normalstadgar för föreningar, Riksidrottsförbundets 
stadgar, Svenska Simförbundets stadgar samt övriga föreskrifter, anvisningar och 
tävlingsbestämmelser som utfärdats av dessa organisationer. Skulle vid något tillfälle oklarhet i dessa 
stadgar föreligga skall frågan hänskjutas till Svenska Simförbundet eller Riksidrottsförbundet. 
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att dessa ovan nämnda stadgar och anvisningar vid 
behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar. 


