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§1
Föreningens namn är Jakobstads Simmare – Pietarsaaren Uimarit r.f.
Föreningens hemort är Jakobstad stad i Vasa län.
Föreningen är grundad den 28 maj 1926 och den kallas i dessa stadgar för föreningen.
Föreningens språk är svenska men medlem äger dock rätt att använda finska språket vid
föreningens förhandlingar.
§2
Föreningens syfte är att främja simning inom föreningens verksamhetsområde för att så många
föreningsmedlemmar som möjligt skall kunna idka konditions-, tävlings- eller toppidrott i enlighet
med sina förutsättningar och behov.
§3
För att förverkliga sitt syfte,
1. erbjuder föreningen sina medlemmar
- tävlingsverksamhet
- skolningsverksamhet
- tränings- och övningsverksamhet
- ungdomsverksamhet
- informations- och PR-verksamhet
- upplysande och fostrande verksamhet
- motioneringsmöjligheter
- annan liknande verksamhet i syfte att fostra för samhället kroppsligt och andligt vakna
och duktiga medborgare
2. strävar föringen med förslag, petitioner och motioner till att väcka uppmärksamhet hos
myndigheter och andra instanser inom sitt verksamhetsområde och därtill medelst egna
aktiviteter utveckla motionssporten samt till att för detta ändamål anskaffa och sköta
nödvändiga träningsplatser och -redskap
3. idkar föringen publiceringsverksamhet
4. tar föreningen emot donationer och testamenten samt innehar fastigheter nödvändiga för
dess verksamhet
5. anskaffar föreningen medel till stöd för sin ideella verksamhet, genom att ordna dansoch nöjesevenemang, insamlingar och lotterier (genom att inneha och uppehålla
idrottsanläggningar genom att utöva förlags- och dupliceringsverksamhet samt
inkvarterings- och förplägningsverksamhet), bingo samt genom att utan att sträva efter
finansiell vinst fungera som förmedlare av idrottsredskap och -dräkter.
Vid behov anskaffar föreningen vederbörligt tillstånd att utöva verksamheten.

§4
Föreningen är medlem i Suomen Valtakunnan Urheiluliitto, Keskipohjanmaan piiri, Finlands
Svenska Central Idrottsförbund, Österbottens idrottsdistrikt
§5
En person, som förbinder sig att följa föreningens, SVUL:s och CIF:s regler och beslut, kan av
styrelsen godkännas som medlem av föreningen.
En person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens verksamhet, kan på förslag av
styrelsen och genom beslut av föreningens möte, utnämnas till hedersmedlem.
Hedersmedlemstiteln ges för livstid.
En person, som meriterat sig som föreningens ordförande, kan genom beslut av föreningens
möte utnämnas till hedersordförande. Hedersordförande ges för livstid.
En person eller ett rättskapabelt samfund, som för att stöda förbundets verksamhet erlägger en
årlig eller en engångs-understödande medlemsavgift, kan av styrelsen godkännas som
understödande person- eller kollektiv medlem.
En understödande kollektiv medlem har yttranderätt - men inte rösträtt vid föreningens möten.
I enlighet med föreningslagen för föreningen en medlemsförteckning.
§6
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, må anmäla därom skriftligt till föreningens styrelse
och dess ordförande, eller anmäla detta muntligt vid föreningens möte för anteckning i
protokollet. Utträdandet anses träda i kraft omedelbart efter att anmälan därom gjorts, men den
som önskar utträda är dock förpliktigad att erlägga sin medlemsavgift och uppfylla alla andra
förpliktelser, ställd i dessa stadgar, till slutet av löpande kalenderår.
§7
Styrelsen kan utesluta ur föreningen en medlem, som
- inte erlägger sin medlemsavgift
- bryter mot föreningens stadgar
- bryter mot lag eller uppträder på ett sätt, som strider mot god idrottsanda
- uppträder på ett sätt som inte förenligt med SVULs och CIFs, deras medlemsförbunds
eller deras distrikts syften.
En utesluten medlem har rätt att vädja till föreningens följande möte. Vädjan bör inlämnas
skriftligt till föreningens styrelse inom 14 dagar från och med första dagen efter
poststämpeldatum på det skriftliga uteslutningsbeslutet. Styrelsen bör sammankalla till
föreningsmöte inom 30 dygn från det att den har erhållit en sådan vädjan. Om vädjan inte ställs i
ovan sagda ordning, anses uteslutningen träda i kraft sedan den föreskrivna tiden löpt till ända,
men i annat fall betraktas medlemmen som utesluten först efter att föreningsmötet fastställt
beslutet.
Den uteslutna medlemmen har inte rätt att kräva återbetalning av de avgifter han erlagt till
föreningen.
§8
Föreningens höstmöte fastställer årligen storleken av de medlemsavgifter som uppbärs av
medlemmar och de understödande medlemmarna.
Styrelsen kan befria medlem från att erlägga medlemsavgift och utnämna medlemmen till
ständig medlem, om
- medlemmen erlagt medlemsavgiften samt varit medlem i föreningen under minst 10 år
- medlemmen erlagt medlemsavgift för 10 år som engångsavgift
- medlemmen gjort föreningen ansenliga idrottsliga, ekonomiska eller andra tjänster.
Ständig medlem är befriad från erläggandet av medlemsavgifter. De uppnådda
medlemsrättigheterna kvarstår.

§9
Föreningen håller årligen två ordinarie möten, ett vårmöte i februari-mars och ett höstmöte i
oktober-november. Plats och tidpunkt för mötena bestäms av styrelsen.
Kallelse till föreningens ordinarie och extra möten bör ske senast 14 dagar före mötet genom
kallelse uppsatt på föreningens officiella anslagstavla samt på föreningens hemsida eller genom
annons i den tidning som ordinarie mötet fastställt.
§ 10
Vårmötets arbetsordning:
1. Mötet öppnas.
2. Förrättas val av:
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två protokolljusterare
d. Rösträknare
3. Fastställs:
a. De närvarade
b. De röstberättigade medlemmarna
4. Fastställs mötets stadgeenligt och beslutsförhet.
5. Styrelsen års- och räkenskapsberättelse föredras för godkännande, revisionsberättelsen
föredras och beslut om godkännande av bokslutet fattas.
6. Beslut om beviljande av räkenskaps- och ansvarsfrihet för vederbörande.
7. Andra ärenden, som föreningens styrelse och medlemmar i enlighet med § 11 önskar ta
till behandling.
8. Mötet avslutas.
Höstmötets arbetsordning:
1. Mötet öppnas.
2. Förrättas val av:
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två protokolljusterare
d. Rösträknare
3. Fastställs:
a. De närvarade
b. De röstberättigade medlemmarna
4. Fastställs mötets stadgeenligt och beslutsförhet.
5. Besluts vilka former av idrott skall ingå i föreningens program under kommande
verksamhetsperiod.
6. För följande säsong fastslås:
a. Verksamhetsplan
b. Budget samt en generalplan för de kommande årens verksamhet
7. Förrättas vad a styrelseordförande, som även kommer att kallas föreningens ordförande
för det kommande verksamhetsåret. Valet bör ske bland de myndiga
föreningsmedlemmarna.
8. Verksamhetsåret
a. Slås fast hur många medlemmar styrelsen beslår av under följande verksamhetsår.
Antalet styrelsemedlemmar kan vara 4/ 6/ 8 personer.
b. Förrättas vad av styrelsemedlemmar för de kommande två verksamhetsåren, som
efterträder de styrelsemedlemmar (hälften av styrelsemedlemmar) som är i tur att
avgå. Ifall antalet styrelsemedlemmar ändras, bestämmer höstmötet hur kontinuiteten
i styrelsearbetet säkras. Styrelsemedlemmarna bör vara myndiga
föreningsmedlemmar.
9. Förrättas val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter.
10. Val av sektionsordförande och -medlemmar för varje idrottsgren föreningens program tar
upp samt val av övriga nödvändiga funktionärer.
11. Fastslås storleken av de medlemsavgifter som uppbärs av medlemmarna och de
understödande medlemmarna.
12. Befullmäktigas styrelsen att utse deltagarna för SVULs och CIFs medlemsförbunds och
distrikt års- och andra möten.

13. Andra ärenden, som fastställs av styrelsen eller som medlemmarna i enlighet med § 11
önskar ta till behandling.
14. Mötet avslutas.
§ 11
Ett extra möte sammankallas då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondedel av
föreningens medlemmar för behandling av ett visst ärende gjort en skriftlig framställan därom till
styrelsen. I kallelsen till det extra mötet bör ärendet nämnas.
Det extra mötet bör hållas inom två månader fr.o.m. att medlemmarna på ovan sagda sätt
anhållit om det.
Ärendet, som medlemmarna önskar ta till behandling vid vår- eller höstmötet, bör skriftligen
framställas till styrelsen senast 20 dygn före mötet.
§ 12
Vid föreningens, dess styrelses, dess sektioners och dess utskottsmöten bör protokoll föras.
Protokollen över föreningens möten bör undertecknas av mötets ordförande och sekreterare
samt justeras omedelbart eller vid följande möte.
§ 13
Mötesbesluten fattas med enkel majoritet, ifall dessa stadgar inte fastslår annat
tillvägagångssätt. Ifall rösterna vid personval faller jämt, sker avgörandet genom lottning. Vid
andra frågor avgör ordförandens röst om rösterna fördelas jämt. Vid alla möten sker omröstning
vid behov med slutna röstsedlar.
Varje medlem, som avlagt sin medlemsavgift före mötet och som fyllt 15 år, med undantag för
kollektiva medlemmar, har en röst. Fullmaktsröstning tillåts inte.
§ 14
Föreningens verksamhet leds, dess ekonomi och egendom förvaltas och den representeras av
styrelsen, som väls av föreningens höstmöte.
Styrelsen består av ordföranden, vald för ett år, och av fyra, sex eller åtta (4, 6, 8)
styrelsemedlemmar valda för två år. Hälften av styrelsemedlemmarna är i tur att avgå årligen.
Då antalet styrelsemedlemmar på ett höstmöte ändras för följande verksamhetsår, fastslår
höstmötet, genom överenskommelse eller lottning, vilka styrelsemedlemmar som är i tur att avgå
efter ett respektive två år, så att kontinuiteten i styrelsearbetet garanteras.
Ifall en medlem under sin verksamhetsperiod är förhindrad att sköta sin uppgift, väljer
föreningens möte en ersättare för resten av hans verksamhetsperiod, ifall mötet finner detta
nödvändigt.
Styrelsen väljer bland sina medlemmar en viceordförande och dessutom en sekreterare och en
kassör, som inte behöver vara styrelsemedlem.
Styrelsen är beslutsför då ordförande, eller ifall han är förhindrad, viceordförande och dessutom
minst hälften av medlemmarna är närvarande.
Styrelsen uppgifter är:
1. att fungera som föreningens högsta verkställande och övervakande organ på så sätt att
sådan verksamhet som främjar föreningens syften och ändamål förverkligas i enlighet
med planerna
2. att fungera för föreningens verksamhet i enlighet med lagar och författningar
3. att planera och utveckla föreningens helhetsverksamhet samt att leda föreningens
verksamhet i enlighet med föreningens syften och ändamål
4. att fastställa sin interna arbetsfördelning samt att utse behövliga utskott och
arbetsgrupper för att fylla de uppgifter de tilldelas och som hör till styrelsens ansvarsfält
5. att svara för all verksamhet som sträcker sig utom föreningen
6. att svara för att förpliktelser ställda av SVULs och CIFs, deras medlemsförbunds och
sektioners regler fylls

7. att ansvara för uppgifter ålagda av föreningens möten
8. att föra medlemsförteckning
9. att sköta föreningens ekonomi
10. att sköta föreningens informationsverksamhet
11. att uppta och utesluta medlemmar
12. att vid behov utse och avskeda föreningens funktionärer samt att fastslå deras förmåner
13. att besluta om beviljandet av föreningens förtjänsttecken samt att föreslå beviljande av
övriga heders- och förtjänsttecken
14. att vidta alla sådana åtgärder föreningens intresse kräver
15. att överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning senast två veckor före
vårmötet
§ 15
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderåret.
§ 16
Berättigade att teckna föreningens namn är antingen ordförande eller viceordförande
tillsammans med sekreteraren eller någon annan styrelsemedlem eller funktionär förordnad av
styrelsen. Dessa bör vara myndiga.
§ 17
Föreningens möte kan, inom ramen för dessa stadgar och föreningslagen, grunda oregistrerade
underavdelningar samt välja nödvändiga ledande och verkställande organ för dessa.
§ 18
Beslut angående förändringar av dessa stadgar fattas av föreningsmöte. För att beslut skall
träda i kraft krävs tre fjärdedels majoritet av röstetalet vid två med minst en månads mellanrum
hållna möten.
§ 19
För att beslut om föreningens upplösning skall träda i kraft bör det fattas av föreningens möte
med tre fjärdedels majoritet av röstetalet vid två med minst en månads mellanrum hållna möten.
I kallelsen till mötet bör föreningens upplösning omnämnas.
§ 20
Ifall beslut om föreningens upplösning fattas, bör föreningens medel doneras till någon institution
som inom sitt verksamhetsområde främjar fysisk fostran, detta i enlighet med beslut vid det
senare mötet. Boutredningen görs av personer utsedda av mötet. Upplösningen bör anmälas till
föreningsregistret.
§ 21
Utöver det som fastslås i dessa stadgar följes gällande föreningslag.

