Stadgar för Simklubben Götene
Simklubben Götene, SKG som bildat 71-09-22,antog dessa stadgar vid ordinarie klubbmöte 00-00-00

§1. SKG:s Syfte
SKG skall:
1.
2.
3.
4.

Verka för simidrottens sunda utveckling och popularisering
Anordna tävlingar och uppvisningar i simidrott
Verka för främjande av god kamrat och idrottsanda och fysisk fostran
Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och
huvudorganisationer i frågor gällande simidrott

§2. SKG:s organisation
1. SKG som består av aktiva och passiva medlemmar utan krav på särskild hemortsrätt skall vara
ansluten till Västra Götalands Simförbund och dess riksorganisation.
2. Klubbstyrelsen är i gemensamma angelägenheter medlemmarnas högsta myndighet mellan
ordinarie eller extra årsmöte.
3. Årsmötet är klubbens högsta myndighet
4. I övergripande frågor är huvudorganisationen högsta myndighet
5. Klubbens verksamhet skall bedrivas enligt dessa stadgar och i övrigt enligt styrelsens
uppgjorda arbetsplan

§3. Medlemskap
1. Inträde i klubben som medlem sker med betalning av medlemsavgift, såsom aktiv medlem,
passiv medlem eller familjemedlem.
2. Aktiva simskoleledare, simskolebarn över 7 år och styrelsemedlemmar är automatiskt
medlem utan att erlägga medlemsavgift.
3. Medlem, som åsidosätter klubbens stadgar eller på annat sätt icke fullgör sina skyldigheter,
kan av styrelsen uteslutas ur klubben, varvid 2/3 röstmajoritet fodras.
Medlem skall meddelas i rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis om uteslutningen
och anledningen härtill. Besvärshänvisning skall lämnas till ordinarie eller extra årsmöte. För
att besvärsinlagan skall kunna tas till prövning av årsmöte skall medlemmen inom 14 dagar
efter mottaget meddelande om uteslutning ha inlämnat sin till styrelsen ställda
besvärsskrivelse
Grundas beslutet om uteslutning på grund av bristande betalning av stadgade avgifter,
åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna betalats före
besvärstidens utgång.
Medlem, som inte erlagt stadgeenliga avgifter under två år, skall uteslutas ur Simklubben
Götene

4.
5.

6.
7.

Sedan beslut om uteslutning trätt i kraft upphör alla förpliktelser mellan Simklubben Götene
och den förutvarande medlemmen.
Till hedersledamot kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt eller på ett utmärkt
sätt främjat klubbens syften. Hedersledamoten utses på styrelsens förslag på årsmötet.
Aktiv medlem får icke uteslutas förrän medlemmen fått tillfälle att inom en månad efter
uppmaning härom ha angivit yttrande. Har yttrande icke angivits inom föreskriven tid
förfares såsom angivits i § 3 mom. 2.
Aktiv medlems utträde ur klubben och övergång till annan simklubb regleras efter
huvudorganisationens utfärdade bestämmelser härom.
Medlemmen får icke utan styrelsen eller den, som styrelsen delegerat beslutaderätten till
att, representera Simklubben Götene.

§4. SKG:s Räkenskaps-och verksamhetsår
SKG:s räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Verksamhetsåret omfattar styrelsens årsvisa mandatperiod mellan ordinarie årsmöte.

§5. Avgifter
Årsavgiften fastsälles vid ordinarie årsmöte för ett år framåt.
Betalda avgifter kvitteras medels ett kvitto vid betalning i Västerbybadet kassa. Simklubben
Götenes stadgar tillhandahålls varje nytillträdande medlem.

§6 SKG:s Styrelse
1. Styrelsen består av 7 ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare,
kassör, tävlingsansvarig och en ledamot utan bestämd funktion. Därtill utses 2 suppleanter.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Simklubbens Götenes förvaltning.
2. Ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis sålunda:
ordföranden, vice sekreterare och en bestämd ledamot utan bestämd funktion jämte en
suppleant udda verksamhetsår och vice ordförande, sekreterare, kassör och tävlingsansvarig
jämna verksamhetsår.
Avgående ledamöter kan omväljas.
3. Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. Suppleant kallas till
sammanträdena och har vid dessa yttrande och förslagsrätt. Då styrelsen inte är fulltalig,
inträder suppleant som ordinarie ledamot.
4. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inträder suppleant som ordinarie ledamot.
5. Styrelseledamot som utan laga förfall uteblivit från 3 styrelsemöten i följd, anses ha utträtt ur
styrelsen.
6. Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år och därtill när så behövs. Kallelse sker av
ordföranden eller av styrelsen utsedd person.

§7 SKG:s styrelses skyldigheter
Styrelsen åligger att:
1. Representera klubben
2. Förvalta klubbens tillgångar, genom att upprätta budget och ekonomisk planering
3. Förbereda och handlägga inkomma ärenden samt motioner till årsmöte
4. Stå som arbetsgivare åt klubbens huvudtränare
5. Medverka till att aktiva medlemmar får stöd i sin träning och tävlingsverksamhet.

§8. SKG:s revision och förvaltning
1. Ordinarie årsmöte väljer en extern revisor för två år. Revisor kan omväljas först
efter uppehåll på två år.
2. Revisor skall granska räkenskaperna och styrelsens verksamhet och skall tillrespektive avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen
3. Räkenskaperna avslutas med kalender år och skall senast 30 dagar före ordinarie
klubbmöte överlämnas till revisor för granskning. Revisorsberättelse skall
överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.
4. Klubben skall ha bankkonto med fullmakt för kassör och ordförande att disponera
innestående medel genom kvittenser i samverkan, ordföranden kan lägga in för
betalning men kassören måste kontra signera innan utbetalning sker och
ordföranden måste godkänna överföringar mellan klubbens bankkonton.
Internetdosor för hantering av konton kvitteras ut på Sparbanken Götene.
5. Klubbens medel skall vara placerade på räntegivande konto med undantag för de
medel som behövs för löpande utgifter som skall finnas på transaktionskonto,
klubben har även en handkassa på max 10 000: - som skall förvaras i kassaskåp.
6. Ordföranden alt. Vice ordförande skall attestera räkningar och föra in dessa i
betalningssystemet vartefter kassören granskar och godkänner utbetalningen.

§9. Ordinarie och extra årsmöte

1. Ordinarie årsmöte hålls varje år under perioden januari-mars månad. Tid och plats
skall meddelas medlemmar skriftligen via anslag vid klubbens informationstavla
samt på hemsida senast två veckor före mötet.
2. Vid ordinarie eller extra årsmöte tillkommer röstträtt för varje medlem som betalat
medlems avgifter och som under året uppnått en ålder av lägst 15 år
3. Familjemedlem som betalat medlems avgifter och som under året uppnått en ålder
av lägst 15 år äger rösträtt på årsmötet.
4. Icke röstberättigad medlem äger yttrande- men ej rösträtt på årsmöte.
5. För beslut gäller enkel majoritet. Vid omröstning tillämpas öppen eller sluten
votering och vid lika röstetal så avgör lottning.

6. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
Röstlängd upprättas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Föredragande av verksamhetsberättelsen
Kassarapport, resultatrapport och balansräkning
Revisions berättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av budget, finansplaner, medlemsavgifter samt belopp som
skall attesteras före utbetalning
j. Styrelseval:
Val av ordföranden, vice sekreterare och en bestämd ledamot utan bestämd
funktion jämte en suppleant udda verksamhetsår och vice ordförande,
sekreterare, kassör och tävlingsansvarig jämna verksamhetsår.
k. Val av extern revisor
l. Val av simklubbens representant till styrelsen för Västerbybadet AB
m. Val av valberedning som skall bestå av två personer
n. Propositioner och motioner
o. Övriga frågor
7. Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner nödvändigt eller då minst ¼ av klubbens
medlemmar gjort förfrågan härom. Därvid får endast behandla de i ansökan
framlagda motionerna eller av styrelsen lagda propositioner.

§10. Stadgefrågor
För ändring av klubbens stadgar behövs beslut vid ordinarie årsmöte och att minst 2/3
av närvarande röster är för ändringen.
Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar, allmänna
tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter, anvisningar samt vederbörande
specialförbunds stadgar, tävlingsregementen och övriga i vederbörlig ordning
utfärdade föreskrifter. Styrelsen ansvarar för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter
och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

§11. Klubbens upplösning
1. För upplösning av klubben behövs av två efter varandra följande möten, varav ett
ordinarie årsmöte och endast om minst 2/3 av närvarande röster bifaller framställan
om klubbens upplösning.
2. Sedan upplösning beslutats avgör senaste mötet på förslag av styrelsen, hur det skall
förfaras med klubbens tillgångar.
3. Beslut om upplösning skall delges huvudorganisationen med bestyrkta avskrifter av
styrelsens och årsmötets protokoll, revisionsberättelse jämte balans och
resultaträkning

