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1§

Helsingfors Simsallskap r.f. ar en sammanslutning for simsport intresserade personer.
Sallskapets hemort ar Helsingfors stad och dess officiella sprak ar svenska.
ISYFTE 2§
Sallskapets uppgift ar att verka for utbredande av kunskap om simning och livraddning samt
utvecklande av simsporten i Helsingfors och dess omnejd. Denna uppgift avser sallskapet
forverkliga bl.a. genom uppratthallande av simundervisning, anordnande av kurser i simning och
livraddning samt genom simuppvisningar och -tavlingar.
I MEDLEMMAR OCH MEDLEMSSKAP
3 § Medlemskap i andra organisationer
Foreningen fbljer stadgarna i de idrottsorganisationer som den ar medlem i.
4 § Medlemmar
Som ordinarie medlem i foreningen kan styrelsen anta en person som forbinder sig att foija
foreningens stadgar och beslut.
5§
Till hedersmedlem kan foreningsmotet pa forslag av styrelsen kalla en person som pa ettytterst
betydelsefullt satt har framjat foreningens verksamhet. Hedersmedlemskapet ar livslangt.

Till hedersordforande kan foreningsmotet kalla en person som pa ett fortjanstfullt satt verkat
som foreningens ordforande. Hedersordforandeskapet ar livslangt.
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Till standig medlem kan styrelsen kalla person, som i sarskild grad vinnlagt sig sallskapets
verksamhet, erlagt standig medlemsavgift eller som under 15 ar i rad erlagt arsavgift.
6 § Uttrade
En medlem har ratt att uttrada ur fbreningen genom att anmala detta skriftligt till styrelsen
eller dess ordfbrande eller genom att vid foreningens mote anmala om uttrade for anteckning i
protokollet. Uttradet anses ha agt rum genast nar anmalan har gjorts, men den uttradande
medlemmen ar skyldig att betala sina avgifter och fullgbra andra stadgeenliga skyldigheter till
slutet av pagaende kalenderar.
7 § Konstaterande om medlems uttrade
Styrelsen kan anse att en medlem har uttratt ur fbreningen om medlemmen inte har betalt en
medlemsavgift som fbrfallit till betalning for sex manader sedan.
8 § Uteslutande av medlem och bvriga disciplinara atgarder
Styrelsen kan utesluta en medlem om denne inte har betalt sin fbrfallna medlemsavgift, i bvrigt
inte har fullgjort de skyldigheter som namns i dessa stadgar, agerar mot foreningens syfte
eller bryter grovt mot idrottens etiska principer.
Varje fbreningsmedlem fbrbinder sig att fblja det gallande antidopningsregelverk som
faststallts av WADA och Finlands Antidopingkommitte rf, det internationella grenforbundets
antidopningsregelverk och internationella olympiska kommittens antidopningsregelverk.
Dopningsforseelserna och de pafbljder de far for medlemmen faststalls av dessa
antidopningsregelverk.
Dopningsfbrseelser ar
fbrbjuden substans eller pavisad anvandning av fbrbjuden metod i ett prov taget fran
idrottsutbvarens kropp anvandning av eller fbrsbk till anvandning av fbrbjuden substans eller
metod
vagran att deltaga i dopningskontroll
undvikande av dopningsbvervakning och fbrsummelse av reglerna om vistelserapportering
manipulering av dopningstest
innehav av dopningsmedel
spridning av dopningsmedel och dopningsmetoder
framjande av dopning
Som pafbljd for dopningsfbrseelse kan utmatas ogiltigfbrklarande av tavlingsresultat
underkannande av resultaten av ett idrottsevenemang avstangning fran idrotten
skriftlig varning

Patent- och registerstyrelsen Arkadiagatan 6A
ForeningsPB 1190
och stiftelsearenden
00101 Helsingfors

telefon 029 509 5959
fax 029 509 5328

www.prh.fi

Patent- och registerstyrelsen
Fbrenings- och stiftelsearenden

KOPIA

3(6)

04.10.2013

Fbreningsmedlemmen kan tvingas ersatta fbreningen, det nationella grenfb'rbundet och det
internationella grenfbrbundet for den skada dopningsfbrseelsen medfbrt.
Handlingar som bryter mot idrottens etiska principer ar:
Anvandning av amnen som ar frammande for idrotten anvandning eller framjande av droger eller
dopningsmedel offentligt stbrande beteende under alkoholpaverkan
anvandning av tobak och tobaksprodukter i idrottssammanhang
Osakligt beteende vid tavling och training
vald, grovt sprak och osaklig kritik, fbrsbk att vilseleda domaren och annan regelmanipulation

Idrottsbedrageri
manipulering av tavlingssituationer eller redskap uppgbrande av tavlingsresultat pa fbrhand
Vadslagning
vadslagning om egen tavling
Mutor
mutande eller fb'rsb'k till mutande av domare, medtavlare, tranare eller funktionarer i avsikt
att manipulera resultaten
Sexuella trakasserier
Pafbljden for handlingar som bryter mot idrottens etiska principer ar det straff som utma'ts av
grenforbundet utgaende fran dess stadgar eller tavlingsregler, dock hbgst tva ars avstangning.
Styrelsen beslutar ocksa om andra disciplinara atgarder och tillhbrande straff utgaende fran
det nationella grenfbrbundets regler och bestammelser.
Det nationella grenforbundet, eller i dess stalle det internationella grenforbundet, eller bada
dessa, kan besluta om pafbljder for en fbreningsmedlems dopningsfbrseelse och andra
disciplinara atgarder pa det sa'tt som faststallts i de ovan na'mnda antidopningsregel verken,
stadgarna och bestammelser pa la'gre niva. Beslutet trader i kraft genast och anses ha kommit
till den berbrda personens kannedom fern dagar efter att det har skickats till personen per
rekommenderat brev.
Den som uteslutits har inte ra'tt att aterkrava avgifter han eller hon betalat till foreningen.
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III MEDLEMSAVGIFT
9 § Anslutnings- och medlemsavgifter
Fbreningens hbstmbte beslutar arligen om de ordinarie medlemmarnas anslutnings- och
medlemsavgifter och standiga medlemmarnas medlemsavgifter. Av hedersmedlemmar och
hedersordfbrande uppbars inga avgifter.
Standiga medlemmar a'r befriade fran medlemsavgifter.
IV SALLSKAPETS ORDINARIE OCH EXTRA MOTEN
10 § Ordinarie och extra fbreningsmbten
Fbreningen nailer arligen tva ordinarie mbten, av vilka varmbtet halls i februari-april och
hbstmbtet i oktoberdecember. Motets plats och exakta tidpunkt bestams av styrelsen.
Kallelse till ordinarie och extra fbreningsmote bbr publiceras senast 14 dagar fore motet
- genom en tidningsannons i den tidning fbreningens ordinarie mote har bestamt eller
- genom ett skriftligt meddelande till medlemmarna eller
- pa fbreningens webbplats eller
- genom att skicka mbteskallelsen till den e-postadress medlemmen har uppgett.
11 § Var- och hbstmbte Arenden pa varmbtet
1 Motets bppnande
2 Val av
a) mbtesordfbrande
b) sekreterare
c) tva protokolljusterare
d) rbstraknare
3 Konstaterande av narvarande rbstberattigade medlemmar
4 Faststallande av motets stadgeenlighet och beslutfbrhet
5 Styrelsens arsberattelse, bokslut och revisionsberattelsen framlagges och beslutes om
faststallande av arsberattelse och bokslut
6 Beslutes om ansvarsfrihet for styrelsens medlemmar
7 Andra arenden som namnts i mbteskallelsen
8 Motets avslutande
Arenden pa hbstmbtet
1 Motets bppnande
2 Val av
a) mbtesordfbrande
b) sekreterare
c) tva protoko 1 1 j usterare
d) rbstraknare
3 Konstaterande av narvarande rbstberattigade medlemmar
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4 Faststallande av motets stadgeenlighet och beslutfbrhet
5 For fbljande rakenskapsperiod faststalls
a) verksamhetsplan
b) budget
6 Val av styrelsemedlemmar for de kommande tva verksamhetsaren, som eftertrader de 3
styrelsemedlemmarna, som ar i tur att avga. Styrelsemedlemmarna bor vara myndiga medlemmar.
7 Val av en eller tva revisorer eller verksamhetsgranskare och motsvarande antal suppleanter
8 Inskrivnings-, ordinarie-, standiga medlemmars medlemsavgift faststalls
9 Andra arenden som namnts i mbteskallelsen
10 Motets avslutande
Arenden som fbreningens medlemmar bnskar att ska tas upp till behandling av var- eller
hbstmbtet bor meddelas styrelsen skriftligen senast 30 dagar fore motet.
12§
Extra mote skall hallas nar styrelsen anser skal dartill fbreligga, eller da minst en tiondedel
av sallskapets medlemmar skriftligen yrkar pa detta. Kallelse till mote skall utfardas i
enlighet med stadgandet i § 10.
Extra mote bor hallas minst 2 manader fr.o.m. att medlemmarna pa ovan beskrivna satt anhallit
om det.
Medlem som onskar fa arendet upptaget till behandling vid extra mote, bor skriftligen yrka pa
detta hos styrelsen i sa god tid att arendet kan upptas i kallelsen.
13§
Vid sallskapets och dess styrelses mbten bor fbras protokoll.
14§
Beslut vid mbten fattas med enkel majoritet, ifall dessa stadgar inte fastslar ett annat
tillvagagangssatt. Ifall rbsterna vid personval fbrdelas jamnt, bbr valet avgbras med
lottdragning. Vid andra an personval avgbr ordfbrandes rbst, om rbsterna fbrdelats jamnt. Vid
alia mbten sker rbstningen vid behov med slutna rbstsedlar.
Varje 15 ar fyllda ordinarie medlem som har betalt sin anslutnings- och medlemsavgift, varje
hedersmedlem och hedersordforande samt varje standig medlem har en rbst. Man kan inte rbsta med
fullmakt.
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V SALLSKAPETS LEDNING
15§
Sallskapet har en styrelse bestaende av sex medlemmar valda for tva kalenderar. Styrelsen utser
inom sig ordforande, viceordfbrande, sekreterare och kassbr. Varje hbstmbte va'ljer tre
styrelsemedlemmar for en tva ars period. Det fbrsta hbstmbtet efter det stadgarna faststallts,
va'ljer tre styrelsemedlemmar for fbljande rakenskapsar och tre styrelsemedlemmar for tva ar.
Styrelsen ar beslutfbr da ordforande eller viceordfbrande samt tva andra medlemmar ar
narvarande.
16§
Sallskapets rakenskaps- och verksamhetsar ar ett kalenderar. Bokslut jamte nbdiga handlingar
och styrelsens arsberattelse skall tillstallas revisorerna senast tva veckor for varmbtet.
Revisorerna skall ge sitt skriftliga utlatande till Styrelsen senast en vecka fore varmbtet.
17§
Sallskapets namn tecknas av ordforande eller viceordfbrande nagondera tillsammans med en annan
styrelsemedlem.
VI OVRIGA BESTAMMELSER
18§
Beslut om andring av stadgarna eller om Sallskapets upplbsning fattas vid extra mote och skall
for att ga'lla vara omfattat av minst tre fjardedelar av samtliga de vid rbstningen avgivna
rbsterna. Pa Sallskapets extra mote ma ej beslut fattas om andring av stadgarna eller om
sallskapets upplbsning, ej heller om kbp, fbrsaljning eller inteckning av fastighet, dar ej
sadant arende ar i kallelsen sarskilt namnt. Upplbsningen bbr anmalas hos fbreningsregistret.

19§
Ifall beslut om sallskapets upplbsning fattas, bbr sallskapets medel doneras till nagon
svensksprakig inregistrerad institution, som inom sitt verksamhetsomradeframjarfysisk
fostran. Extra motet valjer de personer, som i praktiken genomfbr sallskapets upplbsning.
Anmalan om upplbsning av fbreningen bbr skickas till fbreningsregistret.
20 §
Utbver det som faststallts i dessa stadgar tillampas den i kraft varande fbreningslagen.
21 §
Erhallna medlemsrattigheter bibehalls.

Uppgifterna har skrivits ut maskinellt fran fbreningsregistrets datasystem.
Ett dokument som har skrivits ut pa Patent- och registerstyrelsens papper ar
ett originaldokument aven utan underskrift.
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