
 

 STADGAR 
för 

Kanaans Simsällskap 
 

Föreningen stiftad 1959-07-15 (start 1957) 
Stadgar reviderade november 20091, fastställda vid extra årsmöte 100201 



Idrottens mål och inriktning 

Definition 
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Inom simidrotten utövas inom 
Kanaans Simsällskap simning. 

Verksamhetsidé 
Vi vill att alla ska få uppleva glädjen i att behärska de fyra simsätten. Därför erbjuder 
KSS träning och tävlingsmöjlighet för alla som vill simma och utvecklas i enlighet med 
sin ambition. 

Ändamål 
Föreningen har till uppgift att främja och genom sina medlemmar utöva simning. För 
detta ändamål skall föreningen välja ändamålsenliga verksamhetsformer, anpassa sin 
verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete och förståelse mellan 
idrottsförening, institutioner och organisationer som berörs av verksamheten. 

Hemort 
Föreningen har sin hemort i Stockholm. 
 

Medlemskap 
§ 1 

Medlemskap beviljas fysiska personer av styrelsen efter ansökan.  

Styrelsen får delegera åt särskild person att bevilja medlemskap. Ansökan om att bli 
medlem får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens intressen. 

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i 
föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersordförande eller hedersledamot i 
styrelsen stadgas i RF stadgar 3 kap 5 §. 

                                                 
1 Befintliga stadgar har jämförts med Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och normalstadgar, SPIF stadgar 
och kompletterats på någon punkt. Språket har setts över. Två bilagor har skapats: arbetsordning, tidigare 
ingående i avsnittet Styrelsen, samt en sammanställning av föreningens regler för utmärkelser. (se § 26) 



 
§ 2 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och 
anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.  

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår 
får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom 
att personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

§ 3 

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala 
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit 
mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad 
uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.  

Om det saknas tillräckliga skäl för uteslutning får föreningen i stället meddela 
medlemmen varning.  

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra 
sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen 
härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. 
Beslutet skall tillställas medlemmen inom tre dagar från dagen för beslutet.  

Medlem får överklaga beslut om av föreningen vägrat medlemskap, uteslutning eller 
varning hos Svenska Simförbundet. Överklagan av dess utlåtande sker hos 
Riksdrottsnämnden (RF stadgar kap 15).  

Medlem 
§ 4 

Medlem  

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,  

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningen,  

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 
föreningen,  

• skall betala de avgifter som beslutats av styrelse och föreningens Årsmöte.  

 
§ 5 

Medlem skall erlägga av föreningens Årsmöte fastställd medlemsavgift. Hedersmedlem 
och hedersledamot är befriad från årsavgift. 

 

 

 



 
§ 6 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.  

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen. 
Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, skall också 
vederbörande specialidrottsförbund (SF) ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar 
eller i tävlingsregler fastställt annan ordning.  

 
§ 7 

Medlem som erlagt fastställd medlemsavgift (jfr § 5) har rösträtt på möte om han/hon 
under året fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på möte. 

Hedersmedlem/-ledamot har röst-, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. 

Styrelsen 
§ 8 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse. Det åligger 
styrelsen särskilt att: 
- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 
- bereda frågor som skall behandlas av föreningens Årsmöte och extra föreningsmöte, 
- förbereda Årsmötet, 
- till föreningens Årsmöte lägga fram verksamhetsberättelse med resultat- och 

balansräkningar, 
- verkställa av årsmötet fattade beslut, 
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
- ansvara för och förvalta föreningens medel, 
- i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för föreningens 

verksamhet. 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

 

§ 9 

Styrelsen består av ordförande samt minst 2 och högst 4 ledamöter, jämte minst 1 och 
högst 2 suppleanter. 

 

§ 10 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet bland föreningens röstberättigade 
medlemmar för tid som sägs i 19 §. 

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som 
styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar 
som behövs. 



 
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot 
har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till arbetsutskott, 
kommitté, enskild medlem eller anställd. 

 

§ 11 

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller om Styrelsen så bestämmer, av två 
styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person. 

 

§ 12 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så 
bestämmer. Kallelse till styrelsemöte skall vara skriftlig. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. Varje styrelseledamot har en röst och röstning får ej ske genom 
ombud/via fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. 

Omröstningen sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller det förslag som 
biträds av mötets ordförande. Vid val skall lottning avgöra vid lika röstetal. 

 

§ 13 
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens 
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för 
föreningen bindande regler och beslut efterlevs.  

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt 
fördelas arbetsuppgifter bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.  

Det åligger styrelsen att upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete. 

Verksamhets- och räkenskapsår mm 
§ 14 

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 – 30/6. Styrelsens arbetsår omfattar 
tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år. 

Revision 
§ 15 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del 
av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste 
räkenskapsåret senast en månad före Årsmötet. 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
14 dagar före Årsmötet. 



 
Möten 

Ordinarie möten 
§ 16 

Föreningens Årsmöte hålls i oktober. Under verksamhetsår genomförs minst fyra 
styrelsemöten.  

Kallelse samt dagordning för Årsmötet distribueras till medlemmarna, publiceras via 
klubbens kommunikationsmedia, samt anslås på klubbens anslagstavlor i klubblokal och 
lokaler där klubbens verksamhet bedrivs senast tre veckor före mötet av Styrelsen.  

Styrelsen skall hålla det senaste årets redovisningshandlingar och revisionsberättelse 
tillgängliga för medlemmar senast en vecka före Årsmötet. 

 

§ 17 

Medlem som har betalat föreskriven medlemsavgift och under året fyller lägst 15 år samt 
heders medlem har rösträtt på möte. Beträffande röstning se även § 7. 

Styrelsens ledamöter och revisorer är skyldiga att delta i årsmöte såvida inte förfall 
föreligger. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som övriga medlemmar utom i 
frågor om ansvarsfrihet där de endast har yttranderätt. Revisorerna har i det fall de inte är 
medlemmar yttrande- och förslagsrätt enbart i de ärenden som Årsmötet behandlar. 

 

§ 18 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar på mötet. 

 

§ 19 

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av dagordningen. 
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt 

rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det 

senaste verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste 

räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 

verksamhetsåret. 
11. Val av 

a. Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 
b. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år. 



 
c. Minst en och högst två suppleanter i Styrelsen för en tid av ett år. 
d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år; i detta val får ej 

Styrelsens ledamöter delta. 
e. Tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall vara sammankallande, 

för en tid av ett år. 
12. Behandling av förslag som väckts av eller inlämnats till Styrelsen av 

röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, eller om det gäller 
stadgeändring eller upplösning av föreningen, 30 dagar före mötet. 

13. Övriga frågor. 
14. Mötets avslutande. 

 
Styrelsen skall till Årsmötet avge skriftligt yttrande över förslag och motion. 

 
Extra möte 

§ 20 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte. Vidare är Styrelsen skyldig att 
kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen kräver det, eller 
när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade 
medlemmar. 

Om Styrelsen underlåter att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet 
(talesman för dem som begär ett extra möte) kalla till det. 

Kallelse samt dagordning för mötet distribueras till medlemmarna, publiceras via 
klubbens kommunikationsmedia, samt anslås på klubbens anslagstavlor i klubblokal och 
lokaler där klubbens verksamhets bedrivs senast sju dagar före mötet.  

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 

 

§ 21 

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet gäller vad som anges i 17 och 18 §§. 

 
Beslut 
§ 22 

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning 
(votering) om sådan begärs. Omröstning sker i regel öppet. Om röstberättigad medlem 
begär skall val ske med slutna röstsedlar. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
mötets ordförande, om denne är röstberättigad. Om så inte är fallet avgör lotten. Vid val 
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

Med undantag för ärende som gäller stadgeändring eller föreningens upplösande avgörs 
alla frågor genom enkel majoritet.  



 
Stadgefrågor mm 

§ 23 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmöte. Beslut får endast antas om det i 
kallelse till mötet angetts att det är avsikten med mötet. För godkännande av 
ändringsförslag fordras beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet. 

 

§ 24 

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten och med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges 
föreskrift om till vilket simidrottsfrämjande ändamål som föreningens tillgångar skall 
användas. 

Beslut samt bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet samt 
revisionsberättelser och resultat- och balansräkningar skall skyndsamt och senast inom 
två veckor delges vederbörande distriktsförbund (DF), SF och RF. 

 

§ 25 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar, 
vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen samt övriga för idrott utfärdade 
föreskrifter. 

Ovan nämnda stadgar mm skall genom Styrelsens försorg finnas tillgängliga för 
medlemmarna.  

 

§ 26 

Inom föreningen utdelas utmärkelser enligt statuter i bilaga.  

Alla medlemmar i föreningen har rätt att föreslå medlemmar till utmärkelser, det åligger 
dock årsmötet att fatta beslut om vilka som ska tilldelas utmärkelser. 



 
Bilaga 1 till stadgar 

Medlemskap i Kanaans SS 

Medlemskap i Kanaans SS är obligatoriskt för att få delta i träning, utbildning och 
medlemsmöten.  

Medlemskapet i Kanaans SS ger, utöver vad som nämns i stadgarna:  

- Möjlighet att vara med på Kanaans aktiviteter och arrangemang  

- Gruppförsäkring vid deltagande i Kanaans aktiviteter och arrangemang  

- Ta del av eventuella framförhandlade medlemsförmåner  

Till medlemsavgiften tillkommer sedan en avgift för att delta i verksamheten. Denna 
kostnad varierar beroende på vilken grupp simmaren tillhör (se separat prislista). 
Medlemskort skall alltid medföras till aktiviteten och skall på anmodan kunna visas upp 
för klubbens representant.  

I Kanaans SS finns tre olika kategorier av medlemskap: 

1) Individuellt medlemskap  
2) Familjemedlemskap  
3) Hedersmedlemskap 

 
Typ av 
medlemskap  

Vem kan lösa  Avgift  

Individuellt 
medlemskap 

Alla som uppfyller stadgarnas krav 
på medlem (§1) Av årsmötet fastställd avgift  

Familjemedlemskap  
Familj med minst 3 namngivna 
personer som var och en uppfyller 
stadgarnas krav på medlem (§1) 

Av årsmötet fastställd avgift  

Hedersmedlemskap Den som, enligt stadgarna, föreslagits 
av styrelsen och antagits av årsmöte  Avgiftsfritt  

 



 
Bilaga 2 till stadgar 

 

Utmärkelser inom Kanaans Simsällskap 
Inom föreningen utdelas som utmärkelser ett standar på stång med föreningens tecken samt ett 
hängsmycke format som föreningens märke – en fisk – i valörerna silver och guld. 
 
1. Standar med stång 
Staturerna skrevs 19 november 1990 (avskrift): 
 
’Kanaans Simsällskaps standar med stång skall utdelas mycket sparsamt och efter enhälligt 
styrelsebeslut vid fulltaligt styrelsemöte och ordinarier ledamöter.   
 
Förtjänt person eller organisation är 
 
1. Den/de som gjort sig synnerligt förtjänt/a genom idogt arbete inom föreningen under minst 

15 år eller på annat sätt stött och stått föreningen nära. 

2. Ledare, tränare, administratör eller annan som uppfyller fordringar under p 1 samt inom sitt 
gebit utfört sina åligganden på ett för föreningen utomordentligt och föredömligt sätt. 

3. Aktiv simmare som erhållit minst 6:e placering vid SM eller minst 3:e placering vid DM och 
i övrigt är ett föredöme för föreningen. 

4. Fulltalig ordinarie styrelse kan efter enhälligt beslut vid 2 på varandra följande styrelsemöten 
besluta om utdelning av föreningens standar även till annan än under p 1-3. 

 
Föreningens standar består av rektangulärt hängande flagga med vit botten och föreningens 
tecken i blått. 
Foten på stången skall på framsidan ha en plåt med innehavarens namn samt det år det utdelats. 
Standaren skall numreras från ett och uppåt/högre. 
 
Särskild förteckning skall föras över dem som tilldelats standar. 
 
Standar bör utdelas med högst ett om året utom vid inledningsskedet 1990 då flera kan utdelas. 
 
Stockholm den 19 november 1990 
 
Rune Olofsson’ 
 



 
2. Föreningens hedersmärke, den fiskformade symbolen (fästes i kedja),  
 
Märket utdelas i två valörer. Båda är numrerade från 1 och uppåt. Särskild förteckning skall föras 
över dem som tilldelats märkena. Max 1 st fisk/valör utdelas under ett år. 
 
Kanaans Simsällskaps guldfisk kan av styrelsen tilldelas ledamot eller suppleant som ideellt 
uppnått tio års sammanhängande väl utfört styrelsearbete inom föreningen. 
 
Kanaans Simsällskaps silverfisk kan av styrelsen tilldelas aktiva simmare som uppnått minst 
fjärdeplacering vid DM och i övrigt är ett föredöme för föreningen. Även ledare med minst fem 
års ideellt och styrkt väl utfört arbete inom föreningen kan tilldelas silverfisken. 
 
Förteckning över utdelade standar 
 
Rune Olofsson,  
Gunnar Wellbring (hedersledamot),  
Barbro Wahlberg (f d kassör),  
Bengt Wiklund (f d tränare, styrelseledamot),  
Birgitta Gulliksson (styrelseledamot) samt 
Ted Modin. 
 
(I klubbförrådet finns troligen 2 standar, fyra stänger samt tre fotplattor. 
 
 
Förteckning över utdelade märken 
 
Ursprungligen köptes 10 guldfiskar numrerade 1 – 10.  Utdelade: 
Nr 1 Birgitta Gulliksson 
Nr 2 Björn Ölander 
Nr 3 Rune Olofsson 
Nr 4 Ann Mari Valgelata 
Nr 5 Ted Modin
Nr 6 Jan Lundin

Antalet silverfiskar var 25 (numrerade). Utdelade är: 
Jan Ek 
Mischa  
Arvid Persson 
Roland Prejner 
Stefan Welander 
Henry Syberg 
Per-Arne Persson 
Agneta Wrang 
Anders Edgren 

 

Märkena förvaras i ask i jalusihurts. 
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