Stadgar för Simsällskapet Delfin 2018
Föreningen
Simsällskapet Delfin, stiftad 1965 i Östra Göinge kommun, har till ändamål att bedriva
simidrott och friluftsliv. Verksamheten syftar till att höja medlemmarnas andliga och fysiska
utveckling, främja god kamrat- och idrottsanda samt möjliggöra en meningsfull fritid.
Föreningen är medlem i Svenska Simförbundet och därigenom ansluten
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
1. Kap. Medlemskap
§1
Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift enligt årsmötets fastställande.
Medlemskap skall beviljas samtliga som ansöker om inte styrelsen anser att särskilda skäl för
nekande föreligger.
Medlem som nekas antagning har tre veckor på sig att överklaga beslutet till
Riksidrottsförbundet.
§2
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Sådant
skriftligt meddelande skall ge omedelbar effekt.
Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.
§3
Medlem som ej erlagt fastställda avgifter efter påminnelse eller som brutit mot föreningens
stadga, etiska riktlinjer eller andra regelverk antagna av styrelsen kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen.
§4
Medlem skall årligen erlägga medlemsavgift enligt årsstämmans beslut.
Avgiftens storlek fastställs av årsmötet enligt nedanstående alternativ:
Enskilt medlemskap
Familjemedlemskap
Stödmedlemskap
Hedersmedlemskap
Hedersmedlemskapet är livsvarigt.
Hedersmedlem och stödmedlem är medlemskap utan rösträtt.
2. Kap. Deltagande i tävling och uppvisning
§5
Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera föreningen.

§6
Medlem äger inte rätt att på annat sätt än som föreskrivs i svenska simförbundets stadgar och
bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar.
3. Kap. Styrelsen
§ 7 Styrelsen
Föreningens styrelse är föreningens styrande organ
Styrelsen består av minst 3 medlemmar. Styrelsen skall alltid omfatta ordförande, kassör,
sekreterare. Årsstämman beslutar om hur många övriga ledamöter styrelsen skall bestå av
samt eventuella suppleanter.
Ordförande väljs av årsstämman, övriga poster fördelas av ordförande i samråd med valda
ledamöter.
§8
Styrelsemöten kallas av ordförande och är beslutsmässigt ifall minst 3 ledamöter är
närvarande. I det fall ordförande ej närvarar på ett styrelsemöte krävs enhällighet kring beslut.
Ordförande innehar utslagsgivande röst vid votering.
Kallelse skall ske senast 5 dagar före styrelsemöte med undantag för ärenden av särskilt
brådskande art.
Önskar någon annan föreningsmedlem få några frågor upptagna på styrelsemöte har denne att
vända sig till ordföranden eller annan styrelseledamot.
§9
Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen.
Ordföranden är föreningens officiella representant och skall leda styrelsen förhandlingar och
övervakar dessa stadgars efterlevande
I övrigt fördelas styrelsens arbetsuppgifter bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.
§ 10
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning och räkenskaper. Ledamot
som vill reservera sig mot ett beslut skall tillse att detta antecknas i mötesprotokollet.
§ 11
Styrelsen har rätt att tillsätta beslutsföra kommittéer och arbetsgrupper inom styrelsens
ansvarsområden.
§ 12
Ordföranden ansvarar för att:
Kalla till årsstämma och styrelsemöte enligt stadgarna.
Jämte kassören bevaka föreningens ekonomiska intressen.
Föra föreningens talan.
Övervaka att beslut verkställs.
Sekreterare har att :
Föra protokoll vi föreningens möten.

Kassören har att
Bevaka föreningens ekonomiska intressen.
Sköta föreningens räkenskaper enligt gällande lagstiftning och regelverk.
4. Kap. Årsstämman
§ 13
SS Delfins ordinarie årsmöte hålls i februari eller mars månad.
Extra årsstämma kan sammankallas vid behov. Styrelse, revisor eller en sammanslutning av
10 % av de röstberättigade har rätt att kalla till extra årsstämma.
Skulle ordförande lämna sin post skall styrelsen utlysa extra årsstämma så snart som möjligt
för att möjliggöra omval.
Kallelse för ordinarie eller extra årsstämma skall vara medlemmar tillhanda senast 14 dagar
före mötet. Kallelse skall annonseras på lämpligt sätt för att samtliga medlemmar skall bli
medvetna om att årsstämman skall hållas.
§ 14
Rösträtt vid årsstämman tillkommer medlem som erlagt medlemsavgifter och som under året
uppnår en ålder av lägst 16 år.
Varje medlem åtnjuter en röst, oaktat formen för medlemskapet.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke röstberättiga medlemmar har yttranderätt men icke rösträtt.
§ 15
Årsstämman är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 16
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden tas upp i dagordningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mötets öppnande
Dagordning godkännande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Redogörelse av föregående mötesprotokoll
Redogörelse för verksamhetsåret
Tränarrapporter
Ekonomisk genomgång
Revisionsberättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Budgetförslag
Val av ordförande, för en tid av ett år
Val av övriga ledamöter, för tid av två år
Val av suppleanter, för tid av ett år
Val av två revisorer samt en suppleant för en tid av ett år
Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedningen

18.
19.
20.
21.

Behandling av förslag som lämnats in minst 14 dagar innan årsmötet
Övriga frågor kan inte beslutas under mötet
Utdelning av stipendier, priser och avtackningar
Avslutning

§ 17
Verksamhetsåret omfattar tiden mellan ordinarie årsmöten.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
§ 18
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning samt räkenskaper under det
räkenskapsåret. Samt att till styrelsen lämna revisionsberättelse senast tre dagar innan
årsmötet.
§ 19
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering om så krävs av röstberättigad
medlem.
Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet.
Vid lika röstetal skall årsstämmans ordförande åtnjuta utslagsröst.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag
§ 20
Förslag om ändring av dessa stadgar eller SS Delfins upplösning får endast upptagas till
avgörande vid ordinarie årsstämma. Beslut som berör stadgeändring eller upplösning fattas
med kvalificerad majoritet.
5. Kap. Upplösande av föreningen
§ 21
Fråga om upplösande av föreningen måste inkomma till styrelsen senast två månader innan
årsmötet, det måste även stå med i kallelsen att denna fråga är del av dagordningen. Vid
upplösande av föreningen skall föreningens skulder betalas, och övriga tillgångar behandlas
efter vad sista årsmötetbeslutar göra med dessa.
Vid upplösande av förening så utses en styrelse vilka under sex månader förvaltar och ser till
att föreningen upplöses korrekt samt ser till att alla medlemmar blir korrekt informerade om
upplösningen.
6. Kap. Övrigt
§ 22
Utöver dessa stadgar gäller svensk lag samt de stadgar och regler inom Riksidrottsförbundet,
Svenska Simförbundet och Skånes simförbund som berör föreningens verksamhet.

