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Stadgar 
VAASAN UIMASEURA – VASA SIMSÄLLSKAP r.y. 

 
1 § Föreningens namn är Vaasan Uimaseura - Vasa Simsällskap r.y. och dess hemort är Vasa 

stad. 
 
2 §  Föreningens syfte är att utveckla simsporten och -idrotten samt spridande av sim- och 

livräddningskunskaper. 
 

För att nå den här målsättningen ordnar föreningen simundervisning, simträning, tävlingar, 
uppvisningar och annan motsvarande verksamhet samt genom att bedriva 
publikationsverksamhet. 

 
För att finansiera sin verksamhet kan föreningen med vederbörliga tillstånd ordna 
insamlingar, lotterier och nöjestillställningar samt emotta gåvor och testamenten som stöd 
för sin verksamhet. Föreningen kan tillverka, skaffa och sälja idrottstillbehör utan vinst samt 
för att stöda sin verksamhet ekonomiskt införskaffa och äga nödvändiga fastigheter, sälja 
annonsutrymmen. 

 
3 § Föreningen kan ansluta sig som medlem i en annan förening. 
 
4 § Som ordinarie medlem i föreningen kan alla som före anslutningsårets början fyllt 18 år 

ansluta sig. Som ungdomsmedlem kan också en yngre person ansluta sig. Efter att ha fyllt 
18 år kan ungdomsmedlem genom sitt samtycke och bli ordinarie medlem följande år. 

 
Till stödjande medlem kan alla samfund med rättsförmåga liksom också alla som fyllt 15 år 
vid början av anslutningsåret ansluta sig. 

 
Nedan stadgas om hur hedersordförande och hedersmedlem kallas. 

 
5 § Den årliga medlemsavgiftens storlek fastställs vid föreningens vårmöte. Avgiften kan 

fastställas att vara större för ordinarie medlemmar än för ungdomsmedlemmar. 
Medlemsavgiften för stödjande medlemmar skall vara högre än de övriga. 

 
Ordinarie medlem befrias för all framtid från medlemsavgift, ifall han gör en 
engångsbetalning om en tiofaldig medlemsavgift. En ständig medlem är för övrigt i samma 
ställning som ordinarie medlemmar. 

 
6 § Föreningens ärenden sköts av en styrelse, som består av ordförande och 6–8 andra 

medlemmar. Till styrelsen kan väljas 0–3 suppleanter. 
 
7§ Styrelsen sammankallas av ordförande eller om han är förhindrad av viceordföranden. 

Därutöver skall styrelsen sammankallas ifall minst hälften av styrelsens medlemmar så 
kräver. Kallelsen skall skickas i tillräcklig förtid till alla styrelsens medlemmar. 

 
Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är på plats. 

 
8 § Styrelsen är föreningen verkställande organ, vars uppgifter är bl.a. 

1. Godkänna och avsätta medlemmar. 
2. Sammankalla föreningens möten, förbereda ärenden som skall behandlas och 

verkställa beslut. 
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3. Övervaka föreningens ekonomi. 
4. Uppsätta verksamhetsplan och budget. 
5. Uppsätta bokslut och verksamhetsberättelse. 
6. Övervaka och befrämja föreningens tränings- och tävlingsverksamhet. 
7. Nominera föreningens representanter i förenings- och andra möten. 
8. Nominera övriga föreningens nödvändiga tjänste- och förtroendemän. 
9. Nominera nödvändiga utskott och sektioner samt deras medlemmar. 
10. Uppsätta reglementen eller på annat sätt ge anvisningar för tjänste- och förtroendemän, 

utskott och sektioner. 
11. Upprätthålla kontakten med föreningens eventuella stödföreningar. 
12. Representera föreningen. 

 
Styrelsen kan inom sig tillsätta arbetsutskott att förbereda ärenden som skall behandlas av 
styrelsen. 

 
9 § Föreningens namnteckningsrätt har styrelseordföranden ensam samt två övriga 

styrelsemedlemmar tillsammans. 
 
10 § Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är 1.8.–31.7. 
 
11 § Föreningens årsmöten är vårmötet som hålls i mars-april och höstmötet som hålls i oktober-

november. 
 

Vid höstmötet behandlas 
1. Väljs mötets ordförande och sekreterare samt protokolljusterare. 
2. Konstateras närvarande och röstberättigade medlemmar. 
3. Konstateras mötets laglighet och beslutsförhet. 
4. Presenteras verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. 
5. Fastfälls bokslutet och beslutes om ansvarsfrihet åt styrelsen eller om inte ansvarsfrihet 

beviljas, om de åtgärder som skall vidtas. 
6. Behandlas av styrelsen framförda andra ärenden och av medlem till styrelsen skriftligen 

senast 14 dagar före mötet framfört ärende, som nämns i möteskallelsen. 

 
Vid vårmötet behandlas. 

1. Väljs mötets ordförande och sekreterare samt protokolljusterare. 
2. Konstateras närvarande och röstberättigade medlemmar. 
3. Konstateras mötets laglighet och beslutsförhet. 
4. Fastställs verksamhetsplan och budget för nästa år. 
5. Fastställs säsongs- och medlemsavgifternas storlek för nästa år. 
6. Väljs styrelseordförande och åtta andra styrelsemedlemmar för nästa mandatperiod. 

Styrelsemedlemmen skall vara 18 år fyllda. 
7. Väljs vid behov revisor och revisorssuppleant. 
8. Behandlas av styrelsen framförda andra ärenden och av medlem till styrelsen 

skriftligen senast 14 dagar före mötet framfört ärende, som nämns i möteskallelsen. 

 
12 § Föreningens extra möte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 10 av 

föreningens ordinarie medlemmar eller när minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna 
skriftligen har begärt om att ett ärende skall behandlas. 

 
13 § Årsmöte och extra möte skall sammankallas minst 7 dagar innan mötet genom en kallelse 

på föreningens officiella anslagstavla. 
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14 § Föreningens ordinarie medlem, som inte har obetalda förfallna medlemsavgifter har rösträtt 
vid föreningens möte. Ungdomsmedlem, hedersordförande, hedersmedlem och 
stödmedlem har vid föreningens möten anförande- och närvarorätt. 

 
15 § Föreningens medlem förbinder sig att följa: 

- föreningens stadgar eller andra bestämmelser och beslut som är givna med stöd av 
dessa 

- stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser 
och beslut som är givna med stöd av dessa 

- idrottens etiska principer 
- gällande internationellt och nationellt antidopningsregelverk, det internationella 

grenförbundets antidopningsregelverk och internationella olympiska kommitténs 
antidopningsregelverk 

- de regelverk som förbjuder manipulering av tävlingsresultat och tävlingsevenemang 
 

Föreningen kan bestraffa en föreningsmedlem eller föreningsaktiv som skriftligen har 
förbundit sig att följa dessa stadgar. 

 
Det är straffbart att: 

- agera på ett sätt som uppfyller kännetecknen för grunderna för uteslutning enligt 
föreningslagen 

- att agera emot de här stadgarna eller andra bestämmelser och beslut som är givna 
med stöd av dessa 

- bryta emot stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra 
bestämmelser och beslut som är givna med stöd av dessa 

- begå dopingbrott 
- agera mot föreningens syfte 
- skada föreningens anseende i föreningens verksamhet eller utanför denna 
- bryta mot de etiska principerna för motion och idrott 
- begå brott i föreningens verksamhet eller utanför denna, om brottet har lett till villkorligt 

eller ovillkorligt fängelsestraff 
 

Med brott mot de etiska principerna för motion och idrott avses att: 

- använda droger och dopingmedel eller att främja användningen av dessa 
- uppträda störande offentligt alkohol- eller drogpåverkad i föreningens verksamhet eller 

utanför denna 
- använda tobak eller tobaksprodukter sammankopplat med idrottstillfällen 
- uppträda osakligt under tävling eller träning 
- använda våld, grovt språkbruk och osaklig kritik 
- syssla med idrottsbedrägeri, såsom manipulering av tävlingsplats eller -redskap 
- manipulera tävlingsresultat och -evenemang eller försök till detta 
- endera själv eller genom ombud slå vad om tävling man själv deltar i 
- göra lagstridig reklam 
- utsätta en person för någon form av sexuella trakasserier eller könstrakasserier, 

oberoende av om handlingen leder till straffrättslig bestraffning 
- uppträda rasistiskt i föreningen eller utanför denna 
- ge eller motta muta 
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Som bestraffning kan ges varning, avstängning från träning och tävling, böter, temporär 

begränsning av medlemsrättigheter, verksamhetsförbud eller uteslutning ur föreningen 

Styrelsen besluter om uteslutning och andra disciplinära åtgärder och straff i samband med 

dessa. Part skall alltid höras innan beslut fattas. 

Föreningens möte kan på styrelsens förslag besluta om att delegera rätten till disciplinära 

åtgärder till ett skilt disciplinärt organ och godkänna egen instruktion för detta organ. 

Ett beslut om uteslutning eller disciplinära åtgärder träder i kraft omedelbart och anses ha 

nått den berörda personen fem dagar efter att beslutet har sänts som rekommenderat brev. 

Ett beslut kan delges bevisligen även på annat sätt, varmed beslutet anses ha nått den 

berörda personen vid tidpunkten för delgivningen. 

Den uteslutna eller den som det disciplinära beslutet gäller har inte rätt att kräva tillbaka 

betalningar som denne har betalat till föreningen. 

Dopingbrott och påföljder av dessa åt föreningsmedlem är fastslagna i de ovan nämnda 

antidopningsregelverken. 

Om en person misstänks ha brutit mot grenförbundets eller en annan paraplyorganisations 

regler eller bestämmelser, har denna organisation den primära disciplinära makten. 

Föreningen ska beakta dessa organisationers disciplinbeslut i sitt eget disciplinförfarande. 

 
16 § Till hedersordförande eller hedersmedlem kan kallas person, som på ett anmärkningsvärt 

sätt har främjat simidrotten eller som ett synnerligen meriterat sätt agerat för föreningen. Till 
hedersordförande kan kallas enbart en person som fungerat som styrelseordförande. Till 
hedersmedlem kan kallas en mycket meriterad person eller ett samfund med rättsförmåga. 

 
Beslut om hedersordförande eller hedersmedlem skall göras vid föreningens ordinarie möte 
efter att minst tio medlemmar har gjort ett skriftligt anförande om saken till styrelsen. 
Hedersordförande och hedersmedlem är befriade från medlemsavgiften. 

 
17 § Då föreningen upplöses skall föreningens medel användas för att befrämja simidrotten 

enligt sätt som bestämts på föreningens möte. 
 
18 § Föreningen är tvåspråkig: finsk- och svenskspråkig. Föreningens stadgar utges på båda 

språken, men vid tolkning är den finskspråkiga avgörande. Föreningens registreringsspråk 
är finska. 

 
19 § Till övriga delar följs föreningslagens bestämmelser. 
 
20 § De erhållna medlemsrättigheterna består. 


