Sida 1 av 3

Ändringar stadgar VSS
10 § Medlemskap
Ändra från:
Medlemskap i sällskapet kan härröra till följande kategorier:
Aktivt medlemskap
•

Alla som tränar och tävlar för simsällskapet

•

Alla som arbetar med simsällskapets verksamhet

Familjemedlemskap dvs. ett medlemskap där en aktiv idrottare i sällskapet och dennes
familjemedlemmar boende på samma adress, ingår.
Ändra till:
Medlemskap i sällskapet kan härröra till följande kategorier:
Aktivt medlemskap
•
•

Alla som tränar och tävlar för simsällskapet
Alla som arbetar med simsällskapets verksamhet

Familjemedlemskap
Dvs. ett medlemskap där en aktiv idrottare i sällskapet och dennes familjemedlemmar boende på
samma adress, ingår.
11 § Utträde
Ändra från:
”Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till
föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.
Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska
underrättas om att medlemskapet har upphört.”
Ändra till:
”Vid utebliven betalning av medlemsavgift, trots skriftlig påminnelse blir person automatiskt
avregistrerad som medlem.
Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen”

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Lägga till:
Styrelsen är befriade från medlemsavgift.
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14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Ändra från:
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. Vid deltagande i tävling representerar
medlem föreningen.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så
bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska
också SSF-styrelsen ge sitt samtycke.
Ändra till:
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. Vid deltagande i tävling representerar
medlem föreningen.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller tränare. Om
medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också SSF-styrelsen ge sitt
samtycke.
Inför varje år ska styrelsen godkänna tävlingsprogrammet.

20 § Valbarhet
Ändra från:
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad av föreningen. Arbetstagare inom föreningen
får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
Ändra till:
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem och vårdnadshavare till
röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen,
valberedningen eller till revisor i föreningen.

25 § Sammansättning
Ändra från:
Styrelsen består av ordförande, 4 alternativt 6 övriga ledamöter samt minst 3 och högst 6 suppleanter.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställes vid årsmöte. Styrelsen skall bestå av kvinnor och
män.
Ändra till:
Styrelsen består av ordförande, 4 alternativt 6 övriga ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställes vid årsmöte. Styrelsen skall bestå av kvinnor och
män.

Västerviks simsällskap
Idrottsgatan 4
593 50 Västervik

Telefon 076-020 57 20
Föreningsnr 13664-33

kansli@vasterviksss.se
www.vasterviksss.se

Sida 3 av 3

29 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
Ändra från:
Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande kommittéer: Simkommitté Simlinjen samt
Tävlingskommitté.
Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande kommittéer:
Bojen, samt Ekonomi & sponsorskommitté.
Styrelsen får härutöver vid behov inrätta kommittéer och arbets- och projektgrupper.
Ändra till:
Styrelsen har i uppdrag att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper.
Kommittéernas arbetsuppgifter är att:
1. Bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde till VSS styrelsen.
2. Kontinuerligt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.
3. Ställa de förslag de finner angelägna till VSS styrelsen.
4. Arbeta inom de ramar och mot de mål som VSS styrelsen ger.
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