
Bilaga stadgeändringar för 
Södertörn SS 

 
Översikt 
 
Denna bilaga är en sammanfattning av arbetet med att ta fram nya stadgar för Södertörn 
Simsällskap. Förslaget har tagits fram av Alexander Strigén och Jimmy Hollén och har skett med 
avstämningar och rådfrågning av Christer Pallin och Urban Dahlgren som båda har stor 
erfarenhet av Riksidrottsförbundet och föreningsfrågor. Under hösten/vintern 2021 har även 
arbetet involverat Södertörn SS klubbchef Sergé Conein. Arbetet har föregått av kontinuerliga 
möten sedan årsmötet 2021 för att ta fram ett nytt förslag för stadgar för simsällskapet.  
 
Denna bilaga motiverar våra förslag till förändringar som gjorts i Södertörns Simsällskaps nu 
gällande stadgar. Vårt arbete har utgått från den uppdragsbeskrivning som lämnats av styrelsen. 
I arbetet har vi, förutom att ha rådfrågat Christer Pallin och Urban Dahlgren, även tittat på andra 
simsällskap, föreningar och förbunds stadgar. Vi har dock utgått från det stadgeförslag som 
Riksidrottsförbundet har tagit fram1, använt oss av de kommentarer som gjorts av Christer Pallin 
2 och även främst tittat på olika simklubbar/simsällskap samt andra idrotter och förbund.  

Respektive ändring finns noterad nedan med hänvisning till kapitel samt paragraf.  

 

Förändringar i stadgar 
 
Utöver att vi anpassat dagens stadgar till Riksidrottsförbundets standardmall har följande ändringar 
gjorts mot tidigare framtaget förslaget. 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 
Förändring av text. Främst Borttag av “Stockholms simförbund” och inlagt som DF under Svenska 
simförbundet. Borttag även “inom det SF distrikt…” då det är standardiserat. 

6 § Firmateckning 
Omskrivning och lagt till ” Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska 
återrapportera till styrelsen.” 

 

 

 
1 https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-

regelverk/stadgemall-for-idrottsforeningar-version-2018-08-22.pdf 
2 https://www.sisuidrottsbocker.se/wp-content/uploads/2018/02/normalstadgar.pdf 



2 kap 1§. 
Vederbörande SF ändrat till Svenska simförbundet. Ändrad text gällande familjemedlemskap 
som förtydligar medlemskapet. Främst formulering kring att det är samma familj och att 
medlemmar måste vara folkbokförda på samma adress. 

2 § Medlems skyldigheter och rättighet 
Anpassad efter GDPR och personuppgiftshantering. 

5 § Uteslutning m.m.  
Uppdaterad text och förtydligat när en medlem kan uteslutas. 

3 kap 1§ Tidpunkt och kallelse 
Tillägg på hur vi informerar inför respektive årsmöte. Det görs redan självklart idag men 
modernisering med tillägg “via digitalt utskick till medlemmar” som andra även gjort.  

 
4 § Rösträtt 
Gjort justeringar där vi tar bort begrepp som “aktiv medlem”. Rösträttsåldern har vi valt att gå på 
den nedre åldern som RF rekommenderar och då det passar in med den breda 
föreningsverksamhet vi har. 12-åringar är på väg in i eller i tävlingsgrupp B och föreningen är en 
stor del av deras liv. Vi har utgått från RF:s “Idrotten vill” och framför allt Värdegrundsfilosofi 
vilket var en del i uppdragsbeskrivning. 
 
“Idrottsrörelsen kan och vill göra en stor insats för människors upplevelse av och förståelse för 
demokrati. Idrottsrörelsen vill att barn och unga ges mycket stora möjligheter att både göra sin 
röst hörd och att påverka den verksamhet de är del av. Barnkonventionen säger att barn ska ges 
möjligheten att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. I omklädningsrummet 
såväl som på idrottsarenan bygger det goda ledarskapet på involvering, medbestämmande och 
människors rätt att utvecklas” 

Vi tror att det här är en positiv inriktning vilket innebär att Södertörn som förening kan hävda att 
vi inkluderar och engagerar en majoritet av våra simmare. När vi undersökt, främst inom 
simklubbar, tillämpar många åldersgränser under 15 år och som exempel i Stockholm använder 
både Lidingö SS och Stockholmspolisen 12-årsgränsen.  

Utifrån medlemsförteckningen och konsekvensanalys på vad denna innebär mot nuvarande 
stadgar är slutsats att förändringen inte innebär en speciellt stor skillnad röstmässigt gentemot 
hur många medlemmar som är 12 år. Däremot är det en förändring som är i linje med det arbete 
Södertörns strävan att vara moderna, förtroendegivande och utvecklande och tydligare än 
dagens stadgar. 

 

 

 

 



 

3 kap 5 § Ärenden vid årsmötet 
Tillägg om 12 d) om revisor med ändring samt tillägg att revisorer väljs för en tid av två år. 

 
4 kap 2 § Åligganden 
Lagt till text som tydligt klargör att valberedningen ska utgå från valberedningens arbetsordning 
och att valberedningens arbete kan komma att utvärderas från denna. Vi har utgått från att det 
arbetsdokumentet framtagits nu då det togs upp på årsmötet för 2020 och även på årsmötet 
2021. 
 
 

6 kap 1§ Styrelsens sammansättning 
Förändring som tydliggör tidigare instruktion i stadgarna. Det här har varit en av de mer klurigare 
frågorna. Kortfattat har vi tittat på andra förbund/föreningar som med liknande geografiska 
spridning och i tillägg diskuterat med olika personer. Förändringen här är att styrelsen ska 
representeras av föreningens geografiska områden i styrelsen. I första utkast räknades 
föreningens respektive område Vårby/Huddinge och Torvalla/Skogås, men detta förändrades till 
formulering geografiska områden som har samma syfte. Anledning är att vi inte ska behöva 
skriva om och rösta om nya stadgar om föreningen börjar bedriva verksamhet i nytt område.  

Vi tror att föreningen vinner mycket på att vi får in detta i stadgarna eftersom vår vision ska vara 
att vi ska vara ett Södertörn. Den naturliga följden torde vara att föreningen ska representeras 
av hela vårt geografiska område.  

Förändringen gör det även enklare i sakfrågor framöver då vi byter ut ett luddigt begrepp idag i 
stadgarna vilket är den tidigare § 25 där det står “bör” och byter ut detta mot ”ska”.  

Det här tror vi stärker klubbens vision om att vara en inkluderande, förtroendegivande och 
utvecklande simklubb i Stockholm vilket borde innebära att föreningens områden finns 
representerade i styrelsen. Det blir också en mycket tydligare instruktion för valberedningen när 
kandidater ska tas fram. Vi ser inte samma behov gällande förtydligande kring olika kompetens, 
utan anser att det ska framgå av valberedningens arbete och instruktion som även ska delas med 
medlemmar.  

 
 
6 kap 2§ Styrelsens åligganden 
Enklare texttillägg som förtydligar att styrelsen ansvarar för att ta fram en arbetsordning och 
instruktion för underliggande föreningsorgan. 

Bilaga 1. 1 kap RF:s stadgar 
I bilagan har vi lagt till första kapitlet i RF:s stadgar i syfte att förtydliga vad som gäller för 
idrottsrörelsen och som hänvisning till 1 kap 1 § i våra stadgar ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, 
vision och värdegrund”. 

 

 



RF:s STADGAR (utdrag) 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*  

Idrottens verksamhetsidé (2015) 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden: 

Idrott är 
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Idrott består av 
träning och lek, tävling och uppvisning. 

Idrotten ger 
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

Vi organiserar vår idrott 
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i 

Riksidrottsförbundet. 

Vi delar in vår idrott 
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med 

ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem 

som är över 25 år.  

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig 

idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens 

villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är 

hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

Vi är en samlad idrottsrörelse  
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. 

Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som 

ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit 

som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.  

Idrotten följer  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 

FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Idrottens vision  

Svensk idrott - världens bästa 
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form 

och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt 

en utbildningsverksamhet i världsklass. 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi 

ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får 

vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt 

och oavsett bakgrund.  

Allas rätt att vara med 



Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, 

oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.  

Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och 

leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund 

ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och 

är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se . 

1 §* 
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 

 
 

http://www.rf.se/

