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Medlemmar i Kristianstads Sim- och Liv-

räddningssällskap kallas härmed till års-

möte onsdagen den 15 februari 2022 

klockan 19.00 på Restaurang Clubhouse, 

Fotbollsarenan, Arenavägen, Kristianstad. 

Mötet kommer genomföras fysiskt med 

möjlighet att följa årsmötet digitalt, se 

punkten Övrigt.   

Rätt till deltagande vid årsmötet  

Rätt att delta har medlem i enlighet med för-

eningens stadgar 3§.   

Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer med-

lem som erlagt årsavgift för innevarande 

verksamhetsår samt under året uppnår en ål-

der av minst 15 år samt ständiga medlem-

mar. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. 

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt 

men inte förslagsrätt. (16§)  

Anmälan till årsmötet  

Anmälan öppnar 16 januari 2023 och senast 

den 10 februari 2022 kl. 15.00 ska anmälan 

vara föreningen tillhanda via SportAdmin. 

För detaljerad information se punkten Öv-

rigt. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Punkten omfattar även fastställande av röstlängd. 

Förslag till dagordning  

§ 0 Mötets öppnade1  

§ 1 Fråga om mötets behöriga utlysande 

§ 2 Val av  

a) ordförande att leda årsmötesförhandlingarna  

b) sekreterare att protokollföra årsmötesför-

handlingarna  

§ 3 Val av två (2) justeringspersoner att jämte ord-

förande justera årsmötesprotokollet 

§ 4 Val av två (2) stycken rösträknare  

§ 5 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberät-

telse  

§ 6 Revisorernas berättelse  

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

som revisionen avser 

§ 8 Val av  

a. Fyra (4) av styrelsens åtta (8) ledamö-

ter för en tid av två (2) år  

b. Fyllnadsval av en (1) ledamot för en tid 

av ett (1) år 

c. Två (2) suppleanter (första och andra) 

för en tid av ett (1) år  

d. Två revisorer för en tid av ett år2  

§ 9 Årsavgift för närmast följande verksamhetsår 

(året efter det inledda)  

§ 10  Val av tre ledamöter i valberedningen inför 

nästkommande årsmöte 

§ 11  Fastställande av organisationsplan enligt 9§ i 

KSLS stadgar. Eventuella förslag till ändring av 

organisationsplan ska inlämnas och behandlas 

såsom stadgeändring enligt 26§ i stadgarna 

§ 12  Förslag som väckts av styrelsen eller som in-

lämnats till styrelsens av röstberättigad medlem 

senast 14 dagar före mötet. Förslag som kräver 

stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 

30 dagar före årsmötet.   

§ 13  Belöningar, utnämningar och uppvaktningar  

§ 14  Fyllnadsval  

§ 15  Årsmötets avslutande 

  

2 Styrelsens äger inte rösträtt vid val av denna punkt 



 

Kristianstads Sim- och Liv-
räddningssällskap 

Kallelse Sida 2 av 16 

 Datum KSLS löpnummer 

 2023-01-13 20230113:02 

   
 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap  Org.nr. 888300–8886 

Förslag till beslut & förtydligande 

Styrelsen i Kristianstads Sim- och Livrädd-

ningssällskap lämnar härmed förslag till be-

slut i enlighet med punkterna 2, 3, 4, 7, 9 

och 10.  

Valberedningen lämnar härmed förslag till 

beslut i enlighet med punkt 8. 

Punkt 2 Val av stämmans ordförande & 

sekreterare  

Till stämmans ordförande föreslås Anders 

Wendel. 

Till stämmans sekreterare föreslås Anna 

Persson Forsman. 

Punkt 3 Val justeringspersoner  

Till justeringspersoner föreslås Camilla 

Forsman respektive Veronika Jarl.  

Punkt 4 Val av rösträknare  

Till rösträknare vid stämman föreslås. 

Josefina Wahlund och Joanna Lundsmark.      

Punkt 5 Styrelsens och sektionernas 

verksamhetsberättelse.  

Se föreningens årsrapport vilken återfinns 

på www.ksls.se alternativt kan beställas via 

kansli@ksls.se    

Punkt 6 Revisorernas berättelse 

Se föreningens årsrapport vilken återfinns 

på www.ksls.se alternativt kan beställas via 

kansli@ksls.se 

 

 
3 Suppleanterna har självmant valt att avstå m.a.a. 

sitt omfattande deltagande i styrelsearbetet under 

året.  

 

Punkt 7 Fråga om ansvarsfrihet för sty-

relsen för den tid som revisionen avser 

Årsmötet ska ta ställning till huruvida an-

svarsfrihet kan lämnas eller ej för den tid re-

visionen avser. Vad som avses med an-

svarsfrihet, se punkt Övrigt.  

Styrelsens förslag till beslut baserat på revi-

sorernas ställningstagande är att årsmötet; 

i.) fastställer resultaträkningen och  

balansräkningen och 

ii.) beviljar styrelsens ledamöter ansvars-

frihet för räkenskapsåret. 

Vid omröstning har följande personer inte 

rösträtt avseende sig själva, i alfabetisk ord-

ning (efternamn); 

Daniela Argento, Erik Bergström, Caroline 

Danielsson3, Martin Dahlerus3, Per la Fleur, 

Cecilia Ekelund, Sandra Eklund, Marie 

Brus Gulin, Anna Persson Forsman, Marcus 

Malmsten, Ulrika Mohlin, Stefan Nilsson, 

Bengt Petersson, Martina Ranvert, Fredrik 

Sandgren och Anders Wendel. 

http://www.ksls.se/
mailto:kansli@ksls.se
http://www.ksls.se/
mailto:kansli@ksls.se
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Punkt 8 Val av  

Valberedningen föreslår avseende;  

a) Val av fyra (4) ledamöter för en tid 

av två (2) år:  

− Anna Persson Forsman (nyval)4 

− Daniela Argento (omval)4  

− Jerker Edfast (nyval)4 

− Karl-Johan Thim (nyval) 4  

 

b) Fyllnadsval av en (1) ledamot för en 

tid av ett (1) år):  

− Fredrik Sandgren (omval)4  

 

c) Val av två (2) suppleanter för en tid 

av ett (1) år:  

− Cecilia Eklund4 (nyval) (förste) 

− Carl Kjellqvist4 (nyval) (andra) 

 

d) Val av två (2) revisorer för en tid av 

ett (1) år:  

− Sandra Winqvist, huvudrevisor 

− Philip Ahlbin, medrevisor  

Både huvud- och medrevisor är verk-

samma vid Grant Thornton. 

Valda styrelseledamöter äger inte röst-

rätt vid punkt e.  

Punkt 9 Årsavgift för närmast följande 

verksamhetsår (året efter det inledda)  

Styrelsens förslag till medlemsavgifter är  

− Enskild medlem 300 kronor  

− Familjemedlem 600 kronor  

− Ständig medlem, engångsavgift om 

300 kronor. 

 

Hedersmedlem – erlägger ingen avgift 

 

 
4 För presentation av kandidaten se bilaga 1 

Punkt 10 Val av tre ledamöter i valbered-

ningen inför nästkommande årsmöte 

Styrelsens föreslår att till valberedning för 

en period om ett (1) år väljs  

 

− Pavo Corluka (sammankallande) 

− Anna Thim  

− Mikael Carlsson  

Styrelsens motiv till att föreslå en valbered-

ning är att inte hamna i en vid årsmötet upp-

kommen situation där någon känner sig 

tvingad att väljas.  

Styrelsens motiv till att föreslå de tre namn-

givna är att de verkat som valberedning det 

senaste året och ställt sig positiva till omval.  

Punkt 12 Förslag som väckts av styrel-

sen eller som inlämnats till styrelsens av 

röstberättigad medlem senast 14 dagar 

före mötet. Förslag som kräver stadge-

ändring ska vara styrelsen tillhanda sen-

ast 30 dagar före årsmötet.   

Styrelsen föreslår att årsmötet fastställer 

förslag till uppdaterade stadgar av bilaga 2.   

Styrelsens motiv till att föreslå ändringarna 

är att föreningens stadgar till stor del bör 

linjera med Riksidrottsförbundets förslag 

till stadgar samt göra nuvarande stadgar 

mer ändamålsenliga med samtiden inklu-

sive att ytterligare skapa förutsättningar för 

att anställa en klubbchef.  

Arbetsgruppens förslag till nya stadgar har 

varit föremål för överläggning inom styrel-

sen och varit för översyn inom samtliga 

sektioner och verksamheter, hos valbered-

ningen, hos revisorn samt samtliga med-

lemmar. Inkomna synpunkter har inarbe-

tats i nu föreliggande förslag.  
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Övrigt 

Ansvarsfrihet  

Beslut om ansvarsfrihet ska fattas i enlighet 

med Skatteverkets rättsliga vägledningar 

för ideella föreningar.5  

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att med-

lemmarna utifrån den information de har på 

dechargemötet, som oftast är årsmöte, god-

känner hur styrelsen arbetat utifrån styrdo-

kumenten. Det innebär att medlemmarna 

tycker att styrelsen arbetat korrekt.  

Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en 

markering att medlemmarna inte är nöjda 

med styrelsens arbete, att medlemmarna 

misstänker att allt inte har skötts kor-

rekt/lagligt, att medlemmarna vill under-

lätta skadeståndsansvar eller att medlem-

marna har några resterande uppgifter de vill 

att styrelsen ska ha löst innan de kan bevil-

jas ansvarsfrihet. Vid det sista alternativet 

kan olika kontrollfunktioner tillämpas; van-

ligast är antingen att beslut tas av nästa för-

eningsstämma eller att revisorerna får i upp-

gift att bedöma när uppgifterna lösts. 

Praxis är att om ansvarsfrihet inte beviljas 

avsätts/avgår aktuell/granskad individ/sty-

relse. Det föreligger inget hinder att samma 

individ/individer återväljs.   

 

 

 

 

 

 

 
5 Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/ratt-

sligvagledning/edition/2020.4/1742.html  

 

Deltagande  

Årsmötet avses genomföras fysiskt men 

med möjlighet att följa mötet digitalt, dock 

utan röst- eller yttrandemöjlighet.  

Närmare anvisningar för er som endast öns-

kar följa mötet digitalt utges senast den 14 

februari. Ingen personligsupport kommer 

finnas tillgänglig.  

Styrelsen påminner alla om deltagande och 

engagemang vid mötet ska ske utifrån före-

ningens policys och värdegrund.  

 

Välkommen  

Styrelsen för Kristianstads 

Sim- och Livräddningssällskap   

  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/1742.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.4/1742.html
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Bilaga 1 

Valberedning har under året fortlöpande 

fört en dialog med styrelsen, för att få en 

övergripande bild av hur styrelsen arbetar, 

se om det finns någon specifik kompetens 

som behöver tillföras inför kommande 

verksamhetsår, samt notera om det uppstår 

några vakanser som behöver fyllas.  

Under valberedningens dialog med styrel-

sen har det framkommit att personer valt att 

tacka nej till fortsatt styrelsearbete, avsagt 

sig omval eller avgått i förtid. Valbered-

ningen har därför under hösten intervjuat 

flera lämpliga kandidater och valt att föreslå 

personer som anses komplettera styrelsen 

på bästa sätt.  

I syfte att uppnå den Vision som styrelsen 

fastställt har fokus legat på att få en mer 

strategisk styrelse, vilket i sig kommer 

ställa högre krav på delaktighet i sektions-

arbetet från övriga medlemmar. Detta är en 

risk som vi, valberedningen, bedömer som 

hanterbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Persson Forman 

Anna är 50 år, bosatt i Tollarp med två barn 

som simmar. Anna arbetar som biblioteka-

rie på Lunds universitet och ägnar fritiden 

främst åt musik och renovering.  

Anna har tidigare varit såväl ledamot som 

suppleant i föreningens styrelse  

Anna föreslås väljas till styrelseledamot för 

en tid av två (2) år. 

 

Daniela Argento 

Daniela är 43 år, föddes i Tyskland och upp-

växt i Italien. Daniela har varit simmare och 

jobbat som simlärare hos Piscine Excalibur. 

Daniela har ett barn i Simiaden. 

Daniela är utbildad i företagsekonomi och 

arbetar som biträdande professor på Högs-

kolan Kristianstad. Daniela undervisar i 

styrning kurser och bedriver forskning inom 

flera olika områden, till exempel styrning 

av offentlig sektor, smarta städer och cirku-

lär ekonomi, organisatoriska förändringar, 

innovationsprojekt i samverkan, hållbarhet 

och integrerad rapportering. Hon är en del 

av ett stort nätverk av forskare och samar-

betar regelbundet med både svenska och in-

ternationella kollegor i flera olika forsk-

ningsprojekt. För närvarande samverkar 

Daniela också med Kristianstads kommun i 

klimatomställning relaterade projekt. Dani-

elas erfarenhet som tidigare ansvarig för in-

riktningen Redovisning och Revision av 

ekonomprogrammet och nuvarande leda-

mot av Fakultetsnämnden för ekonomi på 

Högskolan Kristianstad kan vara till nytta 

för KSLS. 

Daniela föreslås väljas som styrelseledamot 

för en tid av två (2) år. 
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Jerker Edfast 

Jerker är 57 år, arkitekt och verksam vid och 

kontorschef för Krook & Tjäder (f.d. Uulas) 

i Kristianstad. Jerker har barn i Sum-Sim 

samt Tekniksim. 

Jerker arbetar mycket med strategiska frå-

gor i företaget, han är en av huvudägarna i 

holdingbolaget Krook & Tjäder samt ingår 

i dess styrelse och företagsledning. Företa-

get har ca 300 medarbetare i Sverige förde-

lat på ett flertal kontor, varav 46 i Kristian-

stad. Jerker har under många års tid tidigare 

arbetat som simtränare samt varit aktiv sim-

mare. 

Jerker föreslås väljas till styrelseledamot för 

en tid av två (2) år. 

 

Karl-Johan Thim 

”Kalle” är 43 år, utbildad gårdsmästare och 

arbetar som egen företagare inom lant-

bruksbranschen sedan 2003. Han har två 

barn som är aktiva i Sum-sim och Simiaden. 

Karl-Johan har på senare tid börjat motions-

simma efter att ha gått en crawlkurs genom 

föreningen. Karl-Johan har genom sitt yrke 

fått erfarenhet från olika föreningar då det 

under lång tid har varit ett vanligt förekom-

mande sätt inom branschen att samverka, 

framför allt inom inköp och försäljning. 

Han är aktiv i ett antal föreningar som arbe-

tar med bland annat byutveckling, skolverk-

samhet och gemensamma vägar. Karl-Jo-

han sitter med i Kristianstads kommuns 

landsbygdsråd som företrädare för Toste-

berga byalag.   

Karl-Johan föreslås väljas till styrelseleda-

mot för en tid av två (2) år. 

 

Fredrik Sandgren 

Fredrik är 39 år, utbildad jurist och verksam 

som advokat i Kristianstad. Fredrik har barn 

i både simskolan, Tekniksim och Simiaden.  

Fredrik har erfarenhet av styrelsearbete då 

han bl.a. är ordförande i Advokatsamfun-

dets södra avdelning. Därutöver har han  

föreningsvana i egenskap av f.d. ungdoms-

ansvarig i en fotbollsklubb. Fredrik har en 

god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.  

Fredrik föreslås genom om- och fyllnads-

val, efter ledamot som avgått i förtid, väljas 

som styrelseledamot för en tid av ett (1) år. 

 

Cecilia Ekelund 

Cecilia är 51 år, har ett barn, som simmar i 

Sum-Sim.  

Cecilia arbetar som lärare i fritidshem på 

Parkskolan, Kristianstad. Cecilia har ett 

stort föreningshjärta och varit medlem av 

styrelsen sedan 2020, inledningsvis som 

suppleant, därefter som ledamot samtidigt 

som hon varit den drivande kraften i före-

ningens Föräldrasektion.   

Cecilia föreslås väljas till förstesuppleant i 

styrelsen för en tid av ett (1) år. 

 

Carl Kjellqvist  

Carl är 50 år, har ett barn som simmar i för-

eningen. Carl bor i Åhus med familj och har 

nyligen återvänt från utlandet efter varit ba-

serad i Singapore i nära 30 år och drev ett 

konsultföretag för hotell och restaurang-

branschen med projekt över hela värl-

den. Examinerad ifrån IMI Hotel Manage-

ment Institute i Lucerne, Schweiz.  

Carl föreslås väljas till andresuppleant i sty-

relsen för en tid av ett (1) år. 
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Bilaga 2 

Stadgar för Kristianstads Sim- & 
Livräddningssällskap 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Föreningens ändamål 

Föreningen, som stiftats den 28 augusti 1928, 

har till ändamål att verka för simsportens 

främjande inom Kristianstads kommun och 

dess omnejd. Genom utövning och utbildning i 

simsport ska föreningen verka för medlem-

marnas fysiska välmående och främja en god 

kamrat-, klubb- och idrottsanda. Föreningen 

ska motverka all form av mobbning och diskri-

minering samt aktivt verka för en drog- och 

dopningsfri idrott. 

2 § Föreningens namn m.m. 

Föreningens fullständiga namn är Kristianstads 

Sim- och Livräddningssällskap, KSLS. 

Föreningens organisationsnummer är 838200-

8806.  

Föreningen har sitt säte i Kristianstads kom-

mun. 

3 § Föreningens sammansättning, till-

hörighet, m.m. 

Föreningen består av fysiska personer som har 

upptagits i föreningen som medlemmar. 

Föreningen, ska vara medlem i Svenska Sim-

förbundet (SSF) och är därigenom även anslu-

ten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).  

Föreningen och dess medlemmar är skyldig att 

följa nämnda organisationers stadgar, täv-

lingsregler och beslut fattade av dessa idrotts-

organ, i den mån dessa beslut berör förening-

ens verksamhet och/eller organisation. 

I övrigt kan föreningen efter beslut av styrel-

sen söka medlemskap i organisationer som 

gagnar föreningens verksamhet. 

Föreningen har genom anslutning till ovan an-

givna organisationer, för föreningens verksam-

het, godtagit nämnda organisationers stadgar, 

amatörs-, organisations- samt tävlingsbestäm-

melser.  

4 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, 

extra årsmöte och styrelsen. 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 

omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 

31 december samma år. 

6 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen ge-
mensamt. 

Styrelsen har rätt att delegera firmatecknings-
rätten till två styrelseledamöter gemensamt 
eller till en eller flera särskilt utsedda perso-
ner. 

Den som genom delegation fått fullmakt att 
företräda föreningen ska återrapportera till 
styrelsen. 

7 § Stadgeändring 

Förslag om ändring av dessa stadgar får end-

ast avgöras vid ordinarie årsmöte. För att för-

slag av denna typ ska kunna bifallas av årsmö-

tet krävs att minst 2/3 av närvarande, röstbe-

rättigade medlemmar biträder förslaget. För-

slag om stadgeändringar får endast tas upp till 

behandling av årsmötet om de varit särskilt 

angivna i kallelsen till mötet. 

Förslag till ändring av stadgarna ska framstäl-

las skriftligen senast den 31 januari för att 

kunna behandlas av årsmötet samma år och 
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får avges av såväl styrelsen som enskild med-

lem eller av flera medlemmar tillsammans. 

8 § Tvist/skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat 
rättsförhållande gällde var, enskild medlem, 
funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, 
SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping 
Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän 
domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan 
särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s 
stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reg-
lemente för Idrottens skiljenämnd.  
 
Talan måste anhängiggöras senast inom två år 

från tvistens uppkomst.  

9 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen eller beslut om 

samgående med annan förening, krävs bifall 

till förslaget av ordinarie årsmöte med minst 

2/3 av närvarande, röstberättigade medlem-

mar. Förslag om upplösning av föreningen, el-

ler om samgående med annan förening som 

innebär att verksamheten i föreningen helt el-

ler delvis ska flyttas till annan förening, får 

endast tas upp till behandling av årsmötet, om 

de varit särskilt angivna i kallelsen till mötet. 

Beslut om upplösning av föreningen ska dels 

innehålla föreskrift om att eventuella kvarstå-

ende tillgångar ska användas för simsports-

främjande ändamål, dels var den upplösta för-

eningens handlingar, troféer, m.m. ska arkive-

ras (t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande). 

Motsvarande gäller, i tillämpliga delar, vid be-

slut om samgående med annan förening. 

Beslutet, tillsammans med bestyrkta kopior av 

styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, 

samt revisionsberättelse jämte balans- och re-

sultaträkningar, ska omedelbart skickas till 

Svenska Simförbundet (SSF). 

2 kap. Föreningens medlemmar 

1 § Medlemskap 

Person som önskar delta i föreningens idrotts-

liga aktiviteter ska vara medlem i föreningen. 

Alla personer som vill stödja föreningens än-

damål har rätt att beviljas medlemskap. Ansö-

kan om medlemskap får avslås endast om det 

kan antas att sökanden kommer att motarbeta 

föreningens ändamål, idrottens värdegrund el-

ler på annat sätt skada föreningens intressen. 

Medlemskap kan beviljas för såväl enskild per-

son som för hel familj under förutsättning att 

samtliga familjemedlemmar är folkbokförda 

på samma adress. 

Medlemskap ska anses beviljat då av årsmötet 

fastställd medlemsavgift erlagts och kvitterats. 

Föreningens styrelse äger rätt att i efterhand 

pröva om medlemskap ska beviljas eller inte. 

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig 

medlem. 

Genom beslut av ordinarie årsmöte kan med-

lem kallas till hedersledamot i föreningen. 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av 

styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska per-

sonen/familjen i fråga ges tillfälle att inom viss 

tid, minst fjorton dagar, yttra sig över de om-

ständigheter som är anledningen till att med-

lemskap ifrågasätts. 

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skä-

len för avslaget redovisas, samt anges vad den 

medlemssökande ska iaktta för att överklaga 

beslutet (jfr. 6 §). Beslutet att avslå en med-

lemsansökan ska inom tre dagar från det be-

slutet meddelats, skriftligen delges den som 

avslaget gäller. 
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2 § Medlems skyldigheter och rättig-

heter 

Medlem 

• ska följa föreningens stadgar och beslut 

som fattas av föreningens beslutande or-

gan, 

• ska, inom utsatt och meddelad tid, betala 

de avgifter som beslutas av föreningen, 

• godkänner, genom sitt medlemskap, att 

föreningen får behandla personuppgifter i 

syfte att på ett ändamålsenligt sätt bedriva 

verksamheten i enlighet med stadgarna 

och i enlighet med eventuella övriga villkor 

för behandling av personuppgifter, som be-

slutas av föreningens styrelse.  

Medlem erlägger en årsavgift för perioden 1 

januari till 31 december. Årsavgiften för kom-

mande verksamhetsår (d.v.s. året efter det år 

då beslutet tas), beslutas av ordinarie årsmöte 

för ett år i taget. Medlemsavgiften erläggs 

första gången i samband med att medlemskap 

beviljas. Därefter betalas medlemsavgiften lö-

pande, en gång per år, senast vid tidpunkt 

som beslutas av styrelsen. 

Medlem som deltar i av föreningen arrange-

rad träningsverksamhet ska, utöver årsavgift, 

även erlägga tränings- och tävlingsavgift. Trä-

nings- och tävlingsavgiftens storlek och perio-

dicitet fastställs av styrelsen. 

Ständig medlem ska erlägga en avgift, vars 

storlek fastställs av ordinarie årsmöte. 

Hedersledamot erlägger en avgift, vars storlek 

fastställs av ordinarie årsmöte. 

Medlem har, efter att ha erlagt fastställd års-

avgift och, i förekommande fall, av styrelsen 

beslutad tränings- och tävlingsavgift, rätt att 

• delta i sammankomster (träning, läger, mö-

ten o. dyl.) som anordnas för medlem-

marna och som riktar sig till den medlems-

kategori eller träningsgrupp som medlem-

men tillhör eller anvisats. 

• få information om föreningens angelägen-

heter, så länge detta inte riskerar skada 

föreningens intressen. 

3 § Medlems deltagande i idrottslig 

verksamhet, o.d. 

Medlem har rätt att delta i föreningens id-

rottsliga verksamhet, under de former som är 

vedertagna inom simidrotten och på samma 

villkor som gäller för övriga medlemmar. Före-

ningen har därvid rätt att uppställa särskilda 

villkor för utövande av vissa, specifika upp-

drag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning repre-

senterar medlemmen föreningen. 

Föreningens styrelse, eller för frågan särskilt 
tillsatt kommitté, sektion eller person, be-
stämmer förutsättningarna för medlems del-
tagande i tävling eller uppvisning. För delta-
gande i tävling eller uppvisning utanför Sve-
rige krävs aktuellt SF:s godkännande. Är arran-
gören av tävlingen eller uppvisningen inte an-
sluten till det SF som administrerar ifrågava-
rande idrottsgren, får medlemmen delta end-
ast om detta SF godkänt tävlingen eller upp-
visningen. 

4 § Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska 

göra en skriftlig anmälan om detta till före-

ningens kansli. Eventuellt obetalda avgifter, 

eller andra skulder till föreningen, ska regleras 

i enlighet med vad styrelsen bestämmer. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under 

två på varandra följande år, får föreningen be-

sluta om medlemskapets upphörande. 
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Om inte annat beslutas, upphör medlem-

skapet enligt första eller andra stycket, när 

medlemmen avförts från medlemsförteck-

ningen. Personen ska underrättas om att med-

lemskapet har upphört. 

5 § Uteslutning 

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra 

stycket, uteslutas ur föreningen om medlem-

men, trots påminnelser, har försummat att be-

tala av föreningen beslutade avgifter. Medlem 

får också uteslutas om medlemmen motarbe-

tat föreningens verksamhet eller ändamål, 

brutit mot föreningens stadgar, idrottens vär-

degrund eller på annat sätt skadat föreningens 

intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om ute-

slutning får dock begränsas till att omfatta viss 

tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som 

mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte anses 

föreligga, får föreningen i stället meddela 

medlemmen varning. 

Styrelsen får inte avgöra fråga om uteslutning 

eller varning innan berörd medlem getts skälig 

tid (minst fjorton dagar) att avge eget yttrande 

i ärendet. 

Beslut om uteslutning eller varning ska, med 

angivande av orsak, skriftligen meddelas be-

rörd medlem, inom tre dagar från dagen för 

beslutet. I skrivelsen ska även anges vad med-

lemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. 

Skrivelsen ska översändas i rekommenderat 

brev med mottagningsbevis. 

6 § Överklagande 

Beslut om uteslutning eller varning, liksom be-

slut att vägra medlemskap får överklagas till 

Svenska Simförbundet, av den som beslutet 

gäller, i enlighet med bestämmelserna i 15 

kap. RF:s stadgar. 

7 § Medlemskapets upphörande 

Beslut om upphörande av enskild medlems 

medlemskap gäller inte förrän klagotiden gått 

ut, eller - då beslutet överklagats - ärendet bli-

vit slutligt avgjort. 

3 kap. Årsmöte 

1 § Tidpunkt och kallelse 

Årsmöte, som är föreningens högsta beslu-

tande organ, under mars månad på tid och 

plats som beslutas av styrelsen. Årsmöte får, 

om styrelsen finner det lämpligt, hållas digi-

talt.  

Kallelse till årsmöte och förslag till föredrag-

ningslista ska av styrelsen, senast tre veckor 

före mötet, tillhandahållas medlemmarna, på 

sätt som styrelsen bestämt. Kallelse och för-

slag till föredragningslista ska publiceras på 

föreningens hemsida. 

Har förslag väckts om stadgeändring (jfr. 1 

kap. 7 §), nedläggning eller sammanslagning 

av föreningen med annan förening (jfr. 1 kap. 

9 §) eller annan fråga av väsentlig betydelse 

för föreningen eller dess medlemmar, ska 

detta framgå av kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/års-

bokslut, revisorernas berättelser, samt styrel-

sens förslag och inkomna motioner med sty-

relsens yttrande (jfr. 2 § andra stycket), ska 

finnas tillgängliga för medlemmarna, senast 

en vecka före årsmötet. I kallelsen till årsmö-

tet ska anges var dessa handlingar finns till-

gängliga. 
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2 § Förslag till ärenden och motioner 

att behandlas av årsmötet 

Såväl styrelse som enskild medlem får avge 

förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag från enskild medlem (motion), ska vara 

styrelsen tillhanda senast den 31 januari, för 

att hinna behandlas vid årsmötet samma år, 

om inte styrelsen beslutar att motionen ändå 

kan behandlas. Styrelsen ska till årsmötet avge 

skriftligt yttrande över motionerna. 

3 § Sammansättning och beslutsförhet 

Årsmötet består av närvarande, röstberätti-

gade medlemmar. Medlem som ej kan närvara 

vid årsmötet, får företrädas av befullmäktigat 

ombud. Sådant ombud får enbart företräda en 

medlem. Vårdnadshavare har alltid rätt att 

som ombud företräda sina omyndiga barn. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal 

röstberättigade medlemmar och ombud som 

är närvarande vid mötet. 

4 § Rösträtt samt yttrande- och för-

slagsrätt på årsmötet 

Rösträtt vid årsmötet har den medlem som er-

lagt årsavgift och beviljats medlemskap (jfr. 2 

kap. 1 §, fjärde stycket) minst två månader 

före årsmötet, och som under verksamhetså-

ret uppnår en ålder av minst 15 år, ombud för 

röstberättigad medlem (jfr. 3 §, första och 

andra stycket), samt ständiga medlemmar och 

hedersmedlemmar (jfr. 2 kap. 1 §, femte 

stycket). 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- 

och förslagsrätt på årsmötet. 

5 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och pro-

tokollföras. 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för 

mötet. 

3. Val av två protokollsjusterare, tillika 

rösträknare, att tillsammans med mö-

tets ordförande justera årsmötespro-

tokollet. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

(jfr. 1 §, första och andra stycket). 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens och sektionernas verksam-

hetsberättelse med årsredovisning 

och årsbokslut för det senaste verk-

samhets- /räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrel-

sens förvaltning under det senaste 

verksamhets- /räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

(Enskild styrelseledamot äger ej rösta i 

fråga om ansvarsfrihet för sig själv)  

9. Redovisning av föreningens kort- och 

långsiktiga mål för verksamheten. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i 

rätt tid inkomna motioner (jfr. 2 §, 

andra stycket, samt 1 kap. 7 §). 

12. Fastställande av föreningens organi-

sation enligt 6 kap. 1 §. (Eventuella 

förslag till ändring av organisationen 

ska inlämnas och behandlas som stad-

geändring enligt 1 kap. 7 §, och beslu-

tas under punkt 11, i föredragningslis-

tan.) 

13. Val av 

a. Föreningens ordförande, tillika 

styrelsens ordförande för en tid av 

två år. 

b. Fyra av styrelsens övriga åtta leda-

möter, för en tid av två år. 

c. Två suppleanter (första och 

andra), för en tid av ett år. 

d. Två revisorer för en tid av ett år. 
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(Styrelsen äger inte rösträtt vid val 

av revisorer). 

e. Tre ledamöter i valberedningen, 

för en tid av ett år, varav en ska 

utses till ordförande och samman-

kallande. 

14. Eventuella övriga frågor som anmälts 

under punkt 5 (jfr. 8 §, första stycket). 

15. Belöningar, utnämningar och uppvakt-

ningar. 

16. Mötets avslutande. 

6 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är 

röstberättigad medlem av föreningen (jfr. 4 §, 

första stycket). Arbetstagare inom föreningen 

får dock inte väljas till ledamot eller suppleant 

i styrelsen eller valberedningen eller till revi-

sor eller revisorssuppleant i föreningen. 

7 § Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra 

årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte 

när en revisor eller minst en tiondel (1/10) av 

föreningens röstberättigade medlemmar be-

gär det. Sådan begäran ska inlämnas till styrel-

sen skriftligen och innehålla skälen för begä-

ran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra 

årsmöte ska den inom fjorton dagar utlysa så-

dant möte att hållas inom två månader från 

inkommen begäran. Kallelse med förslag till 

föredragningslista för extra årsmöte ska sen-

ast sju dagar före mötet tillställas medlem-

marna på sätt styrelsen bestämt. Kallelse och 

förslag till föredragningslista ska därutöver 

publiceras på föreningens hemsida. 

Underlåter styrelsen att utan godtagbara skäl 

utlysa eller kalla till extra årsmöte, då sådant 

begärts, får de som inkommit med begäran 

vidta åtgärder enligt föregående stycke, i sty-

relsens ställe. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frå-

gor som angetts i föredragningslistan till mö-

tet behandlas. Beslut om ändring av förening-

ens stadgar får endast fattas vid ordinarie års-

möte (jfr. 1 kap. 7 §, första stycket). 

Beträffande sammansättning och beslutsför-

het, rösträtt, yttrande- och förslagsrätt samt 

valbarhet, gäller samma villkor och förutsätt-

ningar som vid ordinarie årsmöte. 

8 § Beslut och omröstning 

Beslut i fråga av avgörande betydelse för före-

ningen eller medlemmarna, får inte fattas om 

frågan inte varit upptagen i föredragningslis-

tan som redovisats vid kallelsen till årsmötet. 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) el-

ler, om så begärs, efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 7 §, första 

stycket (Stadgeändring) och 1 kap. 9 § (Upp-

lösning av föreningen) nämnda fallen avgörs 

alla frågor vid omröstning med enkel majoritet 

(absolut eller relativ). 

Val avgörs genom relativ enkel majoritet, dvs. 

den eller de som erhållit högsta antalet giltiga 

röster är vald/valda oberoende av hur dessa 

röster förhåller sig till det totala antalet av-

givna giltiga röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut 

enkel majoritet, dvs. att förslaget erhåller mer 

än hälften av antalet avgivna, giltiga röster. 

För de i 1 kap. 7 §, första stycket (Stadgeänd-

ring) och 1 kap. 9 § (Upplösning av föreningen) 

nämnda fallen krävs kvalificerad majoritet, 

dvs. att mer än 2/3 av antalet avgivna, giltiga 

röster, biträder förslaget. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad 

medlem begär det ska dock val avgöras genom 

sluten omröstning. 
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Om lika röstetal uppstår vid öppen omröst-

ning, som inte avser val, vinner det förslag som 

biträds av ordföranden för mötet, om ordfö-

randen är röstberättigad. Är ordföranden för 

mötet inte röstberättigad avgörs ärendet ge-

nom lottning. Vid lika röstetal vid val eller slu-

ten omröstning ska lotten avgöra. 

9 § Ikraftträdande 

Beslut som fattats vid årsmöte eller extra års-

möte gäller från årsmötets avslutande, om 

inte annat anges i beslutet. De avgående sty-

relseledamöterna och suppleanterna behåller 

sitt ansvar för den löpande förvaltningen intill 

dess att nytt konstituerande styrelsemöte har 

hållits, dock längst 14 dagar från årsmötet.  

4 kap. Valberedning 

1 § Sammansättning 

Valberedningen ska bestå av ordförande och 

minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. 

Ordförande och ledamöterna i valberedningen 

ska vara väl förtrogna med föreningens orga-

nisation, arbetssätt, verksamhetsmål, och för-

eningskultur. 

Valberedningen ska sammanträda då ordfö-

randen eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. 

Föreningens ordförande, ledamot eller supple-

ant i föreningens styrelse, föreningens revisor 

eller revisorssuppleant, eller anställd får inte 

väljas in i valberedningen (jfr. 3 kap. 6 §). 

2 § Åliggande 

Valberedningen ska på medlemmarnas upp-

drag bereda valen inför kommande årsmöte, 

och ska i detta arbete fortlöpande under verk-

samhetsåret följa styrelsens och revisorernas 

arbete och hålla sig kontinuerligt informerad 

om föreningens verksamhet, organisation och 

ekonomi. 

Valberedningen ska lägga stor vikt vid att de 

personer som kommer att nomineras till olika 

poster i föreningens styrelse, valberedning el-

ler som revisorer i föreningen, har grundläg-

gande kunskap, erfarenhet och kompetens 

som är relevant för de uppdrag för vilka de fö-

reslås. 

Valberedningen ska genom sitt arbete tillse att 

föreningens styrelse kan ges en allsidig och 

jämställd sammansättning, som tillgodoser så-

väl styrelsens som medlemmarnas behov. 

Valberedningen ska senast två månader före 

årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår 

vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa 

mandatperiod. Därefter ska valberedningen 

informera föreningens medlemmar om vilka 

poster som är aktuella för omval eller nyval 

samt eventuella avsägelser. 

Valberedningen ska upplysa medlemmarna 

om att de har rätt att inkomma med förslag på 

kandidater, såväl för vakanta poster, som öv-

riga poster aktuella för omval eller nyval. 

Valberedningen ska senast i samband med kal-

lelsen till årsmötet meddela röstberättigade 

medlemmar sina förslag. 

Innan kandidatnomineringen påbörjas på års-

mötet, ska valberedningen i varje enskilt fall, 

meddela sitt förslag beträffande det val nomi-

neringen avser. 

De som ingår i valberedningen får inte obehö-

rigen röja vad de i denna egenskap fått känne-

dom om. 



 

Kristianstads Sim- och Liv-
räddningssällskap 

Kallelse Sida 14 av 16 

 Datum KSLS löpnummer 

 2023-01-13 20230113:02 

   
 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap  Org.nr. 888300–8886 

5 kap. Revision 

1 § Revisorer och revision 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska 

årligen granskas av de av årsmötet utsedda re-

visorerna. 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som 

de har att granska. 

Revisorerna har rätt att för sitt uppdrag fortlö-

pande ta del av föreningens räkenskaper, års-

mötes- och styrelseprotokoll och övriga rele-

vanta handlingar. 

Föreningens räkenskaper för det senaste verk-

samhets- och räkenskapsåret, inklusive styrel-

sens protokoll, medlemsmatrikel, inventarie-

förteckning, m.m., ska överlämnas till reviso-

rerna senast tre veckor före ordinarie års-

möte. 

Det åligger revisorerna att granska styrelsens 

förvaltning och räkenskaper under det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret, samt att 

överlämna revisionsberättelsen till styrelsen 

senast fjorton dagar före årsmötet. 

6 kap. Föreningens organisation 

1 § Organisatorisk sammansättning 

m.m. 

Föreningens angelägenheter sköts av en sty-

relse och ett arbetsutskott eller en klubbchef. 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex le-

damöter jämte två suppleanter (en förste och 

en andre). 

Ordförande väljs för en tid av två år. 

Tre ledamöter väljs årligen, med ett års för-

skjutning, för en tid av två år. 

Suppleanter väljs för ett år i taget. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sek-

reterare, kassör, ledamöter i arbetsutskottet 

samt de övriga befattningshavare som behövs. 

Arbetsutskottet (AU) ska bestå av styrelsens 

ordförande plus tre ledamöter ur styrelsen. 

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten 

av suppleant. Avgår styrelseledamot före man-

dattidens utgång, inträder den suppleant som, 

enligt den mellan suppleanterna fastställda in-

bördes ordningen, står i tur såsom styrelsele-

damot i dennes ställe, för tiden intill nästkom-

mande ordinarie årsmöte. Om hela styrelsen 

av någon anledning inte längre kan fullfölja 

sitt uppdrag inträder valberedningen, med val-

beredningens ordförande som föreningens 

ordförande, som interimsstyrelse till dess att 

nytt årsmöte med därpå följande konstitue-

rande styrelsemöte har hållits.   

Styrelsen får utse adjungerad ledamot (t.ex. 

arbetstagarrepresentant). Sådan ledamot har 

yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. 

Adjungerad ledamot får utses till befattning 

inom styrelsen.  

Utöver ovan har styrelsen organisationsfrihet. 

Styrelsens respektive föreningens organisation 

och mandat ska framgå av arbetsordning.  

Föreningens organisation ska återfinnas av 

föreningens hemsida.  

2 § Styrelsens åliggande och arbetsför-

delning 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen före-

ningens beslutande organ och ska – inom ra-

men för Riksidrottsförbundets, Svenska Sim-

förbundets och dessa stadgar – svara för före-

ningens angelägenheter och verksamhet samt 

tillvarata medlemmarnas intressen. 

  



 

Kristianstads Sim- och Liv-
räddningssällskap 

Kallelse Sida 15 av 16 

 Datum KSLS löpnummer 

 2023-01-13 20230113:02 

   
 

Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap  Org.nr. 888300–8886 

Det åligger styrelsen särskilt att  

• se till att föreningen följer gällande la-

gar och bestämmelser relevanta för 

verksamheten, 

• verkställa av årsmötet fattade beslut, 

• planera, leda och fördela arbetet inom 

föreningen och för detta arbete utar-

beta arbetsordning samt instruktioner 

för underliggande föreningsorgan och 

organisation, 

• ansvara för och förvalta föreningens 

ekonomi och medel, 

• fortlöpande informera medlemmarna 

om föreningens angelägenheter i den 

utsträckning detta inte kan skada före-

ningens intressen, 

• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. 

enligt bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 

• förbereda årsmötet. 

Ordförande är föreningens officielle represen-

tant och leder styrelsens arbete och övervakar 

dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens 

frånvaro träder vice ordförande i dennes 

ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna inom 

styrelsen enligt dennes bestämmande, varvid 

nedan angivna särskilda åligganden ska till-

komma sekreterare och kassör. 

Sekreterare ska föra protokoll över styrelsens 

sammanträden, tillse att styrelse- och årsmö-

teshandlingar distribueras och arkiveras i en-

lighet med stadgarna och styrelsens beslut 

samt i övrigt tillse att föreningens handlingar 

hanteras och förvaras i enlighet med styrel-

sens beslut och RF:s arkivhandledning. 

Kassör ska ansvara för att fullständig kassabok 

över föreningens räkenskaper förs och bevaka 

att alla avgifter, bidrag och andra intäkter till 

föreningen tas in och att alla utbetalningar för 

föreningens räkning verkställs i rätt tid. Utbe-

talningar attesteras av ordförande eller an-

nan/andra personer som bemyndigats enligt 

av styrelsen godkänd attest- och tecknings-

rättsinstruktion. 

3 § Kallelse, beslutsförhet, omröstning 

och protokoll 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per 

år, på kallelse av ordföranden. Ordföranden är 

skyldig att kalla till sammanträde då minst två 

ledamöter har begärt det. Underlåter ordfö-

randen att utfärda kallelse, får de som gjort 

framställan kalla till sammanträde. 

Till styrelsemöte ska även suppleanter och av 

styrelsen adjungerade ledamöter kallas. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga leda-

möter kallats och då minst halva antalet leda-

möter är närvarande. För alla beslut krävs att 

minst hälften av styrelsens närvarande leda-

möter är ense om beslutet. Vid lika röstetal 

har ordförande utslagsröst. Röstning i styrel-

sen får inte ske genom ombud. 

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras 

genom skriftlig omröstning (beslut per 

capsulam) eller vid telefonsammanträde eller 

med hjälp av annan teknisk utrustning. 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt 

föregående stycke ska protokoll upprättas. Av 

protokollet ska minst framgå vilka som delta-

git i beslutet, vad ärendet handlar om, vilka 

som berörs av beslutet samt vilket beslut sty-

relsen fattat. Protokollet ska undertecknas av 

mötesordföranden och utsedd protokollssek-

reterare. Avvikande mening ska antecknas i 

protokollet. 

4 § Arbetsutskott (AU) eller klubbchef 

Arbetsutskottet, AU, eller klubbchef, om så-

dan finns, leder föreningens löpande verksam-

het i enlighet med de riktlinjer och arbetsord-

ning som beslutats av styrelsen.  
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5 § Överlåtelse av beslutanderätt samt 

återrapportering 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i en-

skilda ärenden eller i vissa grupper/typer av 

ärenden till kommitté, sektion eller annat or-

gan, eller till enskild medlem, anställd eller an-

nan utsedd person. 

De som fattat beslut med stöd av bemyndi-

gande enligt föregående stycke ska fortlö-

pande underrätta styrelsen härom, genom 

återrapportering på sätt som styrelsen be-

stämmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


