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1§
Helsingfors Simsällskap r.f. är en sammanslutning för simsport
intresserade personer. Sällskapets hemort är Helsingfors stad och
dess officiella språk är svenska.
ISYFTE 2§
Sällskapets uppgift är att verka för utbredande av kunskap om
simning och livräddning samt utvecklande av simsporten i Helsingfors
och dess omnejd. Denna uppgift avser sällskapet förverkliga bl.a.
genom upprätthållande av simundervisning, anordnande av kurser i
simning och livräddning samt genom simuppvisningar och -tävlingar.
I MEDLEMMAR OCH MEDLEMSSKAP
3 § Medlemskap i andra organisationer
Föreningen följer stadgarna i deidrottsorganisationer som den är
medlem i.
4 § Medlemmar
Som ordinarie medlem i föreningen kan styrelsen anta en person som
förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut.
5§
Till hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla
en person som på ett ytterst betydelsefullt sätt har främjat
föreningens verksamhet. Hedersmedlemskapet är livslångt.
Till hedersordförande kan föreningsmötet kalla en person som på ett
förtjänstfullt sätt verkat som föreningens ordförande.
Hedersordförandeskapet är livslångt.
Till ständig medlem kan styrelsen kalla person, som i särskild grad
vinnlagt sig sällskapets verksamhet, erlagt ständig medlemsavgift
eller som under 15 år i rad erlagt årsavgift.
6 § Utträde
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta
skriftligt till styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid
föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
Utträdet anses ha ägt rum genast när anmälan har gjorts, men den
utträdande medlemmen är skyldig att betala sina avgifter och
fullgöra andra stadgeenliga skyldigheter till slutet av pågående
kalenderår.
7 § Konstaterande om medlems utträde
Styrelsen kan anse att en medlem har utträtt ur föreningen om
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medlemmen inte har betalt en medlemsavgift som förfallit till
betalning för sex månader sedan.
8 § Uteslutande av medlem och övriga disciplinära åtgärder
Styrelsen
förfallna
som nämns
grovt mot

kan utesluta en medlem om denne inte har betalt sin
medlemsavgift, i övrigt inte har fullgjort de skyldigheter
i dessa stadgar, agerar mot föreningens syfte eller bryter
idrottens etiska principer.

Varje föreningsmedlem förbinder sig att följa det gällande
antidopningsregelverk som fastställts av WADA och Finlands
Antidopingkommitte rf, det internationella grenförbundets
antidopningsregelverk och internationella olympiska kommitténs
antidopningsregelverk.
Dopningsförseelserna och de påföljder de får för medlemmen
fastställs av dessa antidopningsregelverk.
Dopningsförseelser är
förbjuden substans eller påvisad användning av förbjuden metod i ett
prov taget från idrottsutövarens kropp användning av eller försök
till användning av förbjuden substans eller metod
vägran att deltaga i dopningskontroll
undvikande av dopningsövervakning och försummelse av reglerna om
vistelserapportering
manipulering av dopningstest
innehav av dopningsmedel
spridning av dopningsmedel och dopningsmetoder
främjande av dopning
Som påföljd för dopningsförseelse kan utmätas ogiltigförklarande av
tävlingsresultat
underkännande av resultaten av ett idrottsevenemang avstängning från
idrotten
skriftlig varning
Föreningsmedlemmen kan tvingas ersätta föreningen, det nationella
grenförbundet och det internationella grenförbundet för den skada
dopningsförseelsen medfört.
Handlingar som bryter mot idrottens etiska principer är:
Användning av ämnen som är främmande för idrotten användning eller
främjande av droger eller dopningsmedel offentligt störande beteende
under alkoholpåverkan
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användning av tobak och tobaksprodukter i idrottssammanhang
Osakligt beteende vid tävling och träning
våld, grovt språk och osaklig kritik, försök att vilseleda domaren
och annan regelmanipulation
Idrottsbedrägeri
manipulering av tävlingssituationer eller redskap uppgörande av
tävlingsresultat på förhand
Vadslagning
vadslagning om egen tävling
Mutor
mutande eller försök till mutande av domare, medtävlare, tränare
eller funktionärer i avsikt att manipulera resultaten
Sexuella trakasserier
Påföljden för handlingar som bryter mot idrottens etiska principer
är det straff som utmäts av grenförbundet utgående från dess stadgar
eller tävlingsregler, dock högst två års avstängning.
Styrelsen beslutar också om andra disciplinära åtgärder och
tillhörande straff utgående från det nationella grenförbundets
regler och bestämmelser.
Det nationella grenförbundet, eller i dess ställe det
internationella grenförbundet, eller båda dessa, kan besluta om
påföljder för en föreningsmedlems dopningsförseelse och andra
disciplinära åtgärder på det sätt som fastställts i de ovan nämnda
antidopningsregel verken, stadgarna och bestämmelser på lägre nivå.
Beslutet träder i kraft genast och anses ha kommit till den berörda
personens kännedom fem dagar efter att det har skickats till
personen per rekommenderat brev.
Den som uteslutits har inte rätt att återkräva avgifter han eller
hon betalat till föreningen.
III MEDLEMSAVGIFT
9 § Anslutnings- och medlemsavgifter
Föreningens höstmöte beslutar årligen om de ordinarie medlemmarnas
anslutnings- och medlemsavgifter och ständiga medlemmarnas
medlemsavgifter. Av hedersmedlemmar och hedersordförande uppbärs
inga avgifter.
Ständiga medlemmar är befriade från medlemsavgifter.
IV SÄLLSKAPETS ORDINARIE OCH EXTRA MÖTEN
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10 § Ordinarie och extra föreningsmöten
Föreningen håller årligen två ordinarie möten, av vilka vårmötet
hålls i februari-april och höstmötet i oktoberdecember. Mötets plats
och exakta tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsmöte bör publiceras
senast 14 dagar före mötet
- genom en tidningsannons i den tidning föreningens ordinarie möte
har bestämt eller
- genom ett skriftligt meddelande till medlemmarna eller
- på föreningens webbplats eller
- genom att skicka möteskallelsen till den e-postadress medlemmen
har uppgett.
11 § Vår- och höstmöte Ärenden på vårmötet
1 Mötets öppnande
2 Val av
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare
d) rösträknare
3 Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
4 Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5 Styrelsens årsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen
framlägges och beslutes om fastställande av årsberättelse och
bokslut
6 Beslutes om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
7 Andra ärenden som nämnts i möteskallelsen
8 Mötets avslutande
Ärenden på höstmötet
1 Mötets öppnande
2 Val av
a) mötesordförande
b) sekreterare
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c) två protoko l l j usterare
d) rösträknare
3 Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
4 Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5 För följande räkenskapsperiod fastställs
a) verksamhetsplan
b) budget
6 Val av styrelsemedlemmar för de kommande två verksamhetsåren, som
efterträder de styrelsemedlemmarna, som är i tur att avgå.
Styrelsemedlemmarna bör vara myndiga medlemmar.
7 Val av en eller två revisorer eller verksamhetsgranskare och
motsvarande antal suppleanter
8 Inskrivnings-, ordinarie-, ständiga medlemmars medlemsavgift
fastställs
9 Andra ärenden som nämnts i möteskallelsen
10 Mötets avslutande
Ärenden som föreningens medlemmar önskar att ska tas upp till
behandling av vår- eller höstmötet bör meddelas styrelsen
skriftligen senast 30 dagar före mötet.
12§
Extra möte skall hållas när styrelsen anser skäl därtill föreligga,
eller då minst en tiondedel av sällskapets medlemmar skriftligen
yrkar på detta. Kallelse till möte skall utfärdas i enlighet med
stadgandet i § 10.
Extra möte bör hållas minst 2 månader fr.o.m. att medlemmarna på
ovan beskrivna sätt anhållit om det.
Medlem som önskar fa ärendet upptaget till behandling vid extra
möte, bör skriftligen yrka på detta hos styrelsen i så god tid att
ärendet kan upptas i kallelsen.
13§
Vid sällskapets och dess styrelses möten bör föras protokoll.
14§
Beslut vid möten fattas med enkel majoritet, ifall dessa stadgar
inte fastslår ett annat tillvägagångssätt. Ifall rösterna vid
personval fördelas jämnt, bör valet avgöras med lottdragning. Vid
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andra än personval avgör ordförandes röst, om rösterna fördelats
jämnt. Vid alla möten sker röstningen vid behov med slutna
röstsedlar.
Varje 15 år fyllda ordinarie medlem som har betalt sin anslutningsoch medlemsavgift, varje hedersmedlem och hedersordförande samt
varje ständig medlem har en röst. Man kan inte rösta med fullmakt.
V SÄLLSKAPETS LEDNING
15§
Sällskapet har en styrelse bestående av fyra till sex medlemmar
valda för två kalenderår. Styrelsen utser inom sig ordförande,
viceordförande, sekreterare och kassör. Varje höstmöte väljer två
eller tre styrelsemedlemmar för en två års period. Styrelsen är
beslutför då ordförande eller viceordförande samt två andra
medlemmar är närvarande.
16§
Sällskapets räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår. Bokslut
jämte nödiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall
tillställas revisorerna senast två veckor för vårmötet. Revisorerna
skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka
före vårmötet.
17§
Sällskapets namn tecknas av ordförande eller viceordförande
någondera tillsammans med en annan styrelsemedlem eller den
verksamhetsledare.
VI ÖVRIGA BESTÄMMELSER
18§
Beslut om ändring av stadgarna eller om sällskapets upplösning
fattas vid extra möte och skall för att gälla vara omfattat av minst
tre fjärdedelar av samtliga de vid röstningen avgivna rösterna. På
sällskapets extra möte må ej beslut fattas om ändring av stadgarna
eller om sällskapets upplösning, ej heller om köp, försäljning eller
inteckning av fastighet, där ej sådant ärende är i kallelsen
särskilt nämnt. Upplösningen bör anmälas hos föreningsregistret.
19§
Ifall beslut om sällskapets upplösning fattas, bör sällskapets medel
doneras till någon svenskspråkig inregistrerad institution, som inom
sitt verksamhetsområde främjar fysisk fostran. Extra mötet väljer de
personer, som i praktiken genomför sällskapets upplösning. Anmälan
om upplösning av föreningen bör skickas till föreningsregistret.
20 §
Utöver det som fastställts i dessa stadgar tillämpas den i
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kraftvarande föreningslagen.
21 §
Erhållna medlemsrättigheter bibehålls.

