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ÅBO SIMKLUBB - UINTIKLUBI TURKU RF – STADGAR 

 

§ l   Föreningens namn är Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry. och dess hemort är Åbo. Fö-

reningens språk är finska och svenska. Föreningens registreringsspråk är finska och 

svenska och föreningens protokollspråk är finska.  

 

§ 2  Föreningens syfte är att främja simidrott. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna 

träningar, träningsläger och tävlingar, genom att delta i nationella och internationella täv-

lingar, genom att ordna simskolor och simkurser samt genom att idka upplysnings- och 

fostringsarbete. 

 

 För att uppehålla och stödja sin verksamhet samlar föreningen medel genom att ordna 

diverse nöjestillställningar, insamlingar, basarer och lotterier, genom att äga och driva id-

rottsinrättningar, genom att idka förlagsverksamhet, tryckeriverksamhet, utdelning och 

kopiering, genom att idka inkvarterings- och restaurangrörelse, genom att förmedla sport-

artiklar och sportkläder samt genom att ta emot donationer och legat. 

 

 Föreningen skaffar vederbörliga tillstånd för verksamheterna. 

 

§ 3  Föreningsmedlemmar är ordinarie medlemmar eller understödande medlemmar. En pri-

vatperson kan bli ordinarie medlem i föreningen. Understödande medlem kan vara en 

privatperson, rättsgiltig sammanslutning eller stiftelse. En understödande medlem har 

ingen rösträtt på föreningsmöten. 

 

§ 4  Föreningsmedlemmarna är skyldiga att erlägga de anslutnings- och medlemsavgifter som 

fastställts av föreningens höstmöte. 

 

Beslut i ärenden som gäller inträde i föreningen eller uteslutande ur föreningen fattas av 

styrelsen. Ifall en medlem har förfallna medlemsavgifter eller andra förfallna betalningar 

till föreningen är styrelsen berättigad att hindra medlemmenens deltagande i föreningens 

verksamhet. 

 

§ 5 Ifall en medlem bryter mot föreningens stadgar eller mot god sed kan styrelsen utesluta 

honom ur föreningen eller i lindrigare fall förbjuda hans deltagande i föreningens verk-

samhet i högst sex månader.  

 

 En medlem som är missnöjd med styrelsens beslut om uteslutande är berättigad att få 

grunderna till uteslutningsbeslutet prövade av ett föreningsmöte. Ett yrkande om detta ska 

inlämnas till styrelsen inom 14 dagar från att uteslutningsbeslutet har överlämnats till den 

uteslutne. Styrelsens beslut om en tidsbegränsad uteslutning ur föreningens verksamhet är 

slutgiltig. 

 

§ 6  En person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har främjat föreningens verksamhet 

och syften kan kallas till hedersmedlem.  
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 En medlem som i egenskap av föreningens ordförande under en längre tid med sin verk-

samhet har utvecklat föreningen på ett betydande sätt kan kallas till hedersordförande. 

Föreningen kan bara ha en hedersordförande samtidigt.  

 

 Ett beslut om kallelse till hedersordförande fattas på styrelsens initiativ vid ett förenings-

möte och i omröstningen krävs 3/4 majoritet. 

 

§ 7  Föreningens verksamhet leds, dess ekonomi handhas och dess egendom förvaltas av en 

styrelse som väljs av höstmötet.  

 

 Styrelsen består av ordförande och 6 styrelsemedlemmar samt 2 suppleanter som alla 

väljs för två kalenderår åt gången. Hälften av styrelsens medlemmar och suppleanter står 

årligen i tur att avgå. Första gången avgörs de avgående medlemmarna med lottdragning.  

 

 Om en styrelsemedlem eller suppleant blir förhindrad att sköta sin uppgift i styrelsen eller 

avgår, väljer föreningsmötet en ersättare för resten av mandatperioden om mötet anser att 

det är behövligt.  

 

Styrelsen utser bland sina myndiga medlemmar vice ordförande, sekreterare och kassör. 

De två sistnämnda befattningarna kan utses också utanför styrelsen.  

 

För bestämda uppgifter kan styrelsen tillsätta sektioner eller andra tillfälliga organ. 

 

§ 8  Styrelsen sammanträder enligt behov på kallelse av ordföranden eller om minst 3 styrel-

semedlemmar begär det för att behandla ett bestämt ärende.  

 

 Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 styrelsemedlemmar är närvarande. Suppleanter har 

deltaganderätt och yttranderätt vid styrelsemötena, men rösträtt endast när en styrelse-

medlem är frånvarande. När två suppleanter deltar i ett styrelsemöte där en styrelsemed-

lem är frånvarande väljs den röstberättigade suppleanten med lottdragning.  

 

 Beslut vid styrelsemötet fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal för olika 

meningar blir den av ordföranden vid sammanträdet företrädda meningen gällande.  

 

§ 9  Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller av två styrelsemedlemmar gemen-

samt. 

 

§10  Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår. Styrelsen skall tillställa 

revisorerna/verksamhetsgranskarna sådana handlingar som de anser vara nödvändiga se-

nast den 15 mars. Revisorerna/verksamhetsgranskarna skall ge sitt skriftliga utlåtande till 

styrelsen inom 14 dagar efter att de har fått handlingarna. 

 

§ 11 Föreningens höstmöte, som hålls i november eller december, skall behandla följande 

ärenden: 
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1. Fastställandet av följande års verksamhetsplan. 

2. Fastställandet av inskrivningsavgift och medlemsavgift. 

3. Fastställandet av följande års budget. 

4. Val av ordförande för föreningens styrelse. 

5. Val av andra styrelsemedlemmar i stället för de styrelsemedlemmar som står i tur att 

avgå. 

6. Val av två revisorer/verksamhetsgranskare och en suppleant för revi-

sor/verksamhetsgranskare. 

7. Bestämmandet om det sätt som möteskallelsen sänds enligt § 13 i stadgarna. 

8. Övriga ärenden som styrelsen eller medlemmar har väckt.  

 

Föreningens vårmöte, som hålls i mars eller april, skall behandla följande ärenden: 

 

1. Styrelsens årsberättelse och bokslut för det gångna året. 

2. Revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande om årsberättelsen och bokslutet. 

3. Fastställandet av bokslutet. 

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

5. Övriga ärenden som styrelsen eller medlemmar har väckt.  

 

Styrelsen bestämmer om extraordinarie möten enligt behov eller om minst 1/10 av före-

ningens medlemmar så skriftligen för behandling av ett bestämt ärende kräver. 

 

§ 12  Beslut vid föreningens möten fattas med enkel majoritet utom i § 6 och § 14 nämnda fall. 

Alla ordinarie medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt. Beslut fattas genom öppen omröst-

ning om inte annat beslutas. Om röstetalet faller lika i ett personval, avgörs valet genom 

lottning. Vid andra val än personval avgör ordförandes röst ifall rösterna fördelas jämnt. 

 

 

§ 13  Föreningens möte skall sammankallas minst sju dagar före mötet enligt det sätt som 

höstmötet har bestämt, antingen per brev, per e-post, medelst ett meddelande som publi-

ceras i en lokal tidning eller medelst ett meddelande på föreningens hemsida. 

 

 

§ 14  För ändring av föreningens stadgar eller för föreningens upplösning krävs en majoritet av 

minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna på två på varandra följande föreningsmöten 

som hålls med minst en månads mellanrum.  

 

§ 15  Vid föreningens upplösning skall föreningens egendom överlämnas till ett ändamål som 

främjar fysisk fostran enligt det beslut som fattats av det föreningsmöte som upplöser fö-

reningen. Som boutredningsmän fungerar av mötet utsedda personer. 

 

§ 16  Utöver det som bestämts om i dessa stadgar iakttas bestämmelserna i gällande förenings-

lag. 
 


