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 S T A D G A R    F Ö R 
 
 
 Solö Simskoleförening 
 stiftad 1993-02-28 
 (stadgeändring 1994-05-07, 2005-07-24 och 2006-07-25) 
 
 
 1 Ändamål 
 
Föreningen ska verka för att öka simkunnigheten och möjliggöra märkestagning i huvudsak enligt Svenska 
Simförbundets regler, för alla, som är intresserade. 
 
 
 2 Hemort 
 
Föreningen har sin hemort på Solö. 
 
 
 3 Medlemskap 
 
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan. Inbetalning av avgift (om årsmötet beslutat om sådan) 
bekräftar medlemskapet. 
 
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne försummat att betala stadgad avgift, motarbetat föreningens 
verksamhet eller på annat sätt skadat föreningens intressen. 
 
 
 4 Medlem 
 
Medlem 

–  har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna 
–  ska följa föreningen stadgar och beslut, som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen 
–  ska betala avgift, som bestämts av årsmötet 

 
 
 5 Styrelsen 
 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata 
medlemmarnas intressen. 
 
Det åligger styrelsen att 
 

–  verkställa av årsmötet fattade beslut 
–  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
–  ansvara för och förvalta föreningens medel 
–  förbereda årsmötet 

 
Styrelsen består av ordförande och av årsmötet fastställt antal ledamöter. 
 
Styrelseledamöter väljs av årsmötet bland röstberättigade medlemmar 
 
Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. 
 
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst ordförande samt ytterligare två 
styrelsemedlemmar är närvarande. 
 
 
 6 Verksamhets-, räkenskaps- och arbetsår 
 
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte till och med årsmötet påföljande år. 
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 7 Revision 
 
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel 
och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av. Vid revision av förvaltningen för det senaste verksamhets- 
och räkenskapsåret ska materialet tillhandahållas senast en månad för årsmötet.  
 
Revisorerna ska sedan efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
 
 
 8 Möten 
 
Ordinarie möten 
 
Årsmöte med föreningen hålls under tiden mars - juli. 
 
Kallelse med dagordning för årsmötet anslås och/eller översänds till medlemmarna senast en vecka före mötet. 
Kallelse görs också via hemsidan, http://nimako.etanet.se/sss/ 
 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga för medlemmarna hos ordförande inom en vecka 
före årsmötet. 
 
Rösträtt på årsmötet tillkommer den, som har betalt årsavgiften för förra verksamhetsåret eller pågående och har fyllt 
15 år. 
 
Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt 
3. Fastställande av dagordningen 
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
5. Val av en justerare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste och verksamhetsplan 

för det kommande verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Fastställande av medlemsavgifter 
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande valperiod 
11. Val av 

a) ordförande för ett år 
b) övriga ledamöter för två år 
c) revisor jämte suppleant för ett år 
d) valberedning (ordförande och suppleant) för ett år 

12. Behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem 
 
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns med på dagordningen. 
 
 
Extra möte 
 
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, när man finner detta nödvändigt.  
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver 
detta. 
 
Kallelse med dagordning ska anslås och/eller utsändas via e-post till de medlemmar som har angivit sin e-postadress 
till styrelsen senast sju dagar före mötet. Kallelse görs också via hemsidan, http://nimako.etanet.se/sss/ 
 
Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras. 
 
 
 9 Beslut 
 
Vid val och omröstningar avgör ordförandes röst när lika röstetal uppkommit. 
 
 
 10 Stadgefrågor 
 
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. Minst 2/3 majoritet krävs då. 


