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§1 Allmänt
§1.1
§1.1.1

Namn
Sektionens namn är och skall vara Väsby SS Triathlon, förkortas VSST, VSS Tri eller VSS
Triathlon.

§1.2
§1.2.1

Säte
Väsby SS Triathlon har sitt säte i Upplands Väsby.

§1.3
§1.3.1

Ändamål
Sektionen har till ändamål att främja sina medlemmars träning och tävling i idrotterna triathlon,
duathlon och idrotter av samma karaktär.
Ha en medveten inriktning att behålla och utveckla triathleter som kan konkurrera om
mästerskapsmedaljer individuellt eller i stafettlag. Särskilda bestämmelser och kriterier för elit
se 1.3.3
Sektionen kan ge särskilt stöd och hjälp för elitsatsande triathleter. Med särskilt stöd och hjälp
utesluts inte en ekonomisk risk för sektionen. Den aktive måste själv begära särskilt stöd och
hjälp från sektionen. Beslut tas av sektionens styrelse med stöd av tränare som följt upp och
utvärderarat den sökande. En insats med särskilt stöd och hjälp är baserat på årsbasis. Följande
kriterier bör uppfyllas:
• Tävlar i seniorklass
• Har tagit pallplacering/ar på SM eller ITU sanktionerad tävling/ar senaste året
• Uppvisar testresultat som är konkurrenskraftigt starka nog för pallplacering kommande
tävlingssäsong för SM eller ITU sanktionerade tävlingar

§1.3.2

§1.3.3

Den aktive förpliktigar sig att:
• Inte byta klubb under året
• Bära klubbkläder med sektionens symbol under prisceremoni. Vidare bör klubbkläder
eftersträvas att bäras på bilder av offentlig karaktär där den aktive representerar
klubben. Om klubben har sponsorer ska dessa, om möjligt, vara synliga och ej täckas
• Under året erbjuda ett eller flera träningstillfällen för klubbens medlemmar som den
aktive organiserar själv i samråd med styrelsen eller tränare i klubben. Meningen med
dessa träningar skall vara att inspirera unga och äldre triathleter i klubben
§1.4
§1.4.1

Sammansättning
Sektionens medlemmar utgörs av de av Väsby Simsällskap registrerade medlemmar under
Väsby SS Triathlon.

§1.5
§1.5.1

Verksamhetsår
Verksamhetsåret för Väsby SS Triathlon följer som för Väsby simsällskap.

§1.6
§1.7.1

Struktur
Sektionens organ är:
Väsby Simsällskap föreningsmöte / Årsmöte
Väsby Simsällskap styrelsemöte
Väsby SS Triathlon Årsmöte / Sektionsmöte namnges nedanför som Årsmöte / Sektionsmöte
Väsby SS Triathlon styrelsemöte

§1.8
§1.8.1

Styrdokument och reglementen
Väsby SS Triathlon lyder under Väsby Simsällskap stadgar.

§1.8.2

Det åligger styrelsen att vid skifte av styrelsemedlemmar, tillsammans med de tillträdande gå
igenom styrdokumenten.

§1.8.3

Det åligger Ordförande att förse Webbmaster med ändringar som skall ske i styrdokumentet på
sektionens hemsida.

§1.9
§1.9.1

Ändring av styrdokument
Sektionens styrdokument kan ändras av ett ordinarie Årsmöte / Sektionsmöte.
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§1.9.2

Vid ändring av styrdokument krävs relativ majoritet.

§1.9.3

Det åligger styrelsen att tillse att en eventuell ändring av sektionens styrdokument ej strider mot
Väsby Simsällskap stadgar.

§1.9.4

Det åligger Ordförande att tillse att beslutade ändringar förs in i sektionens styrdokument.

§1.10
§1.10.1

Tolkning av styrdokumentet
Uppstår svårigheter vid tolkning av styrdokumentet tolkas stadgan i ordning av Väsby SS
Triathlon styrelse och Väsby Simsällskap styrelsemöte.

§1.11
§1.11.1

Tillkännagivande av beslut
Kallelser, möteshandlingar och justerade protokoll skall hållas tillgängliga
för medlemmarna, varvid tagna beslut anses tillkännagivna.

§1.12
§1.12.1

Beslutsnivåer
Relativ majoritet: flest röster.

§1.12.2

Majoritet: mer än 50%.

§1.12.3
§1.12.4

Kvalificerad majoritet: > 2/3.
Enhälligt: alla.

§2 Den enskilde medlemmen
§2.1
§2.1.1
§2.1.2

Medlemskap
Sektionens medlemmar utgörs av de av Väsby Simsällskap registrerade medlemmar under
Väsby SS Triathlon.
Allt arbete inom sektionen är ideellt.

§2.2
§2.2.1

Rättigheter
Enskild medlem har rätt:
att deltaga i Årsmöte / Sektionsmöte med yttrande- och förslagsrätt som i föreskriven
ordning har betalt sina avgifter och under året fyller lägst 14 år att få viss fråga behandlad av
Årsmöte / Sektionsmöte. att reservera sig mot Årsmöte / Sektionsmöte beslut. att ta del av
sektionens protokoll och övriga handlingar. att rösta i val till Väsby Simsällskap styrelse. att
kandidera till samtliga förtroendeuppdrag inom Väsby Simsällskap. att närvara på
styrelsemöte.

§2.2.2

Medlemmar, minst åtta, har rätt att begära att extra Sektionsmöte sammankallas för att få viss
fråga behandlad. Sektionsstyrelsen skall då hålla ett sektionsmöte inom 21 veckodagar från dess
att skriftlig begäran har bekräftats som mottagen av ordförande.

§2.3
§2.3.1

Skyldigheter
Medlem är skyldig:
att rätta sig efter Årsmöte / Sektionsmöte, Väsby Simsällskap styrelsemöte och Väsby SS
föreningsmöte / Årsmötes beslut.
att erlägga av Årsmöte / Sektionsmöte och Väsby SS föreningsmöte / Årsmöte fastställda
avgifter.
att anmäla adressändring till Väsby Simsällskaps kansli.
att anmäla ändring av mejladress till medlemsansvarig.
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§2.4
§2.4.1

Utträde
Medlem, som vill utträda ur Väsby Simsällskap Triathlon, kan göra skriftlig anmälan om detta
till styrelsen och är därmed omedelbart skild från Väsby Simsällskap Triathlon. Eventuella
förfallna avgifter skall erläggas i enlighet med styrelsens beslut. Medlem, som ej betalt gällande
avgift, anses efter två (2) påminnelser ha begärt utträde ur Väsby Simsällskap Triathlon.

§3 Sektionens symboler
§3.1
§3.1.1

§3.3
§3.3.1

Sektionssymbolen
Klubbens logotyp finns i två utföranden, en för presentation på ljus bakgrund och en för
presentation på mörk bakgrund.

Tävlingskläder
Sektionen ska införskaffa tävlingskläder gemensamt. Medlem har rätt att skaffa dräkt för eget
bruk för tävling. Sektionens medlemmar ska sträva efter att bära sektionens tävlingsdräkt då
medlemmen tävlar för sektionen.

§4 Sektionsmöte / Årsmöte
§4.1

Årsmöte / Sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ.

§4.2

Årsmöte / Sektionsmöte skall hållas minst en gånger per år.

§4.3

Årsmöte / Sektionsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande vid mötet.

§4.4

Vid frånvaro kan poströstning ske per mejl eller personligt brev till ordförande.

§4.5

Rösträtt är personlig och får ej överlåtas på annan.

§4.6

§4.7
§4.7.1

Frånvaro från Årsmöte / Sektionsmöte ska anmälas till ordförande. Vid ej anmäld frånvaro anses
personen solidarisk med de av SM fattade besluten.
Mötesformalia.
Ordföranden ansvarar för att kallelse till Årsmöte / Sektionsmöte anslås minst tio veckodagar
före möte. Handlingar tillhandahålls av ordförande eller sekreterare vid önskemål.

§4.7.2

Yrkanden, reservationer och protokollanteckningar framställs skriftligen. Reservation mot beslut
taget på Årsmöte / Sektionsmöte skall lämnas skriftligen till mötesordföranden senast 24 timmar
efter mötets avslutande.

§4.7.3

Motioner och propositioner skall vara styrelsen och medlemmarna tillhanda för behandling
minst fyra veckodagar före Årsmöte / Sektionsmöte.

§4.7.4

Som Årsmöte / Sektionsmötets mening gäller det förslag som erhåller högst antal röster, vid lika
röstetal har mötesordförande utslagsrösten. Vid personval med fler kandidater än en sker sluten
omröstning, vid lika röstetal avgör lotten.
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§4.7.5

Vid Årsmöte / Sektionsmöte skall beslutsprotokoll föras, vari skall ingå både fastställda och icke
återtagna yrkanden, samt angivna protokollsanteckningar och reservationer. Närvarolista skall
förtecknas. Anslagna protokoll får inte innehålla personnummer och/eller kontonummer.

§4.7.6

Protokoll justeras av två av Årsmöte / Sektionsmöte utsedda justeringspersoner inom tio
veckodagar efter Årsmöte / Sektionsmöte, varefter de snarast anslås. Mötessekreteraren ansvarar
för att protokoll justeras och anslås.

§4.7.7

Alla mötesprotokoll skall hållas tillgängliga för sektionens medlemmar på sektionens egna
medlemssidor på internet.

§4.8

Väsby SS Triathlon sektionsmöte / Årsmöte anses anslaget då mejl har gått ut till medlemmarna
och på sektionens hemsida.

§5 Sektionsstyrelsen, styrelsen
§5.1
§5.2
§5.2.1
§5.2.2
§5.2.3

Styrelsen är sektionens verkställande organ. Styrelsen är under Årsmöte / Sektionsmöte ansvarig
för sektionens verksamhet och företräder sektionen.
Sammansättning
Styrelsen består av Årsmöte / Sektionsmöte utsedd Ordförande samt minst fyra ledamöter.
Det står styrelsen fritt att konstituera sig, samt tillsätta/uppdrag för ledamöterna.
Styrelsens mandat period
Vid varje ordinarie Årsmöte väljs Ordförande för en period om ett år (1/4 – 31/3) samt halva
antalet ledamöter till en period om två år.

§5.3

Styrelsemöte anses anslaget då notis har lagts ut på hemsidan.

§5.4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Extra styrelsemöte utlyses då minst två av
styrelseledamöterna så begär. Till styrelsens ordinarie sammanträde skall kallelse till möte anslås
senast fem veckodagar före mötet.
Dagordning med tillhörande handlingar skall delges samtliga ordinarie ledamöter senast tre
veckodagar före mötet.
Vid brådskande ärende får Ordföranden frångå ovan stadgad ordning på eget ansvar.

§5.5

Det åligger styrelsen:
att bereda ärenden som skall behandlas av Årsmöte / Sektionsmöte. att
iordningställa de motioner som inkommit. att upprätta
föredragningslista till Årsmöte / Sektionsmöte. att verkställa av
Årsmöte / Sektionsmöte fattade beslut. att inför Årsmöte /
Sektionsmöte bära ansvaret för sektionens ekonomi. att upprätta
verksamhetsberättelse. att vid behov kalla till extra Årsmöte /
Sektionsmöte. att ta fram verksamhetsplan och budget.

§5.6

Närvarande-, yttrande-, röst- och förslagsrätt vid styrelsemöte tillkommer styrelsens ordinarie
ledamöter.

§5.7

Närvarande-, yttrande- och/eller förslagsrätt vid styrelsemöte tillkommer de ytterligare personer
som styrelsen adjungerar för viss fråga eller helt sammanträde.

§5.8

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§5.9

Styrelseledamot är solidariskt ansvarig för beslut fattade vid styrelsemöte, såvida denne ej
reserverat sig eller antecknat sig frånvarande.

§5.10

I protokoll skall ingå framställda och icke återtagna yrkanden samt angivna
protokollanteckningar och reservationer. Närvarolista skall förtecknas.
Protokollet justeras av två av mötet utsedda justeringspersoner.
Mötessekreteraren ansvarar för att protokollet justeras och tillhandahålls vid förfrågan.
Personuppgiftslagen beaktas innan protokoll distribueras vid eventuella förfrågningar.
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§5.11

Omröstning sker öppet. Omröstning i fråga skall dock ske sluten om ledamot så begär.
Som styrelsens mening gäller det förslag som erhåller flest antal röster. Vid lika röstetal har
mötesordförande utslagsrösten.

§6 Ekonomi
§6.1

Sektionens inkomster utgörs av avgifter reglerade av Väsby SS Föreningsmöte /Årsmöte,, Väsby
SS Triathlon Årsmöte /sektionsmöte, eventuell sponsring, LOK stöd samt intäkter från tävlingar
och övrig verksamhet.

§6.2

Alla som bedriver verksamhet i sektionens regi är skyldiga att för varje affärshändelse kunna
uppvisa verifikationer som innehåller uppgifter om när affärshändelsen skett, vad den avser,
vilket belopp den gäller samt vilken motpart den berör.

§6.3

Ordförande i Väsby SS Triathlon har attesträtt för utlägg. Två ordinarie styrelseledamöter har
rätt att attestera utlägg gjorda av ordförande.

§6.4

Sektionsmedlem som föregående år placerat sig på minst tre av Triathlonförbundets
sanktionerade tävlingar i tävlingsklass och eller internationell tävling som går under ITU
(International Triathlon Union), inom triathlon, duathlon eller som medlem i stafettlag får för
kommande året licensavgiften bekostad av sektionen.

§6.5

Medaljpengar utdelas, enligt reglering nedan, till seniormedlem/mar som erhållit pallplats på
Svenskt Mästerskap eller av ITU sanktionerat mästerskap.

§6.6

Triathlon
individuell

Triathlon
stafettlag

Duathlon
individuell

1.a Guld

5000 kr

1250 kr/pers

2500 kr

2.a Silver

2500 kr

750 kr/pers

1250 kr

3.a Brons

1250 kr

375 kr/pers

750 kr

Medaljpengar utdelas, enligt reglering nedan, till juniormedlem/mar och
ungdomsmedlem/mar som erhållit pallplats på Svenskt Mästerskap (JSM) och
Riksmästerskap (USM) eller av ITU sanktionerat mästerskap.
Triathlon
individuell

Duathlon
individuell

1.a Guld

2500 kr

1250 kr

2.a Silver

1250 kr

600 kr

3.a Brons

600 kr

300 kr

§7 Redaktionella organ
§7.1
§7.1.1
§7.1.2

Publicering
Sektionens hemsida, www.vsstriathlon.se och mejllista enligt av klubben använt
medlemsregister, är officiella kommunikationsvägar för sektionens medlemmar.
Protokoll, kallelser, motioner och propositioner anslås på sektionens hemsida under
medlemssidor. www.vsstriathlon.se
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