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Stadgar för Åkarp-Burlövs Tennisklubb

STADGAR
för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, stiftad 1920 (ÅTK)

ÄNDAMÅL
Åkarp-Burlövs Tennisklubb, här nedan kallad KLUBBEN, har som ändamål att verka i enlighet
med idrottens mål och inriktning samt till uppgift att arbeta för tennissportens främjande.
Denna uppgift vill klubben söka förverkliga genom att bereda sina medlemmar
möjlighet att spela tennis i Burlöv.

HEMORT
KLUBBEN har sin hemort i Burlövs kommun.

MEDLEMSKAP
§1
Medlem intages i KLUBBEN av STYRELSEN genom erläggande av medlemsavgift om sådan avgift fastställts
av ÅRSMÖTET.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas, att vederbörande kommer att motarbeta
KLUBBENS ändamål, idrottens och/eller KLUBBENS värdegrund eller på annat sätt skada föreningens
intressen.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av STYRELSEN.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta
för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som
fått avslag på medlemsansökan.
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svenska Tennisförbundet.
Till hedersledamot av KLUBBEN kan den kallas, som på ett framstående sätt gynnat KLUBBEN eller dess
syften. Hedersledamot utses efter förslag från STYRELSEN av ÅRSMÖTET.

§2
Medlem, som önskar utträda ur KLUBBEN, skall göra anmälan därom till STYRELSEN.
Medlem som inte har betalt årsavgift under Två (2) år får anses ha begärt sitt utträde ur KLUBBEN.

§3
Medlem får inte uteslutas ur KLUBBEN av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala
stadgade avgifter till KLUBBEN, motarbetat KLUBBENS verksamhet eller ändamål, brutit mot KLUBBENS
stadgar, idrottens eller/och KLUBBENS värdegrund eller på annat sätt skadat KLUBBENS intressen.
Beslut om uteslutning fattas av STYRELSEN.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av STYRELSEN
angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges, vad den uteslutne skall iaktta vid
överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt
brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 8:e kap §6, 15:e kap i
Riksidrottsförbundets stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får KLUBBEN inte kräva den uteslutne medlemmen på
föreskrivna avgifter.
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MEDLEMS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
§4
Medlem:
Har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om KLUBBENS angelägenheter.
Skall följa KLUBBENS stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom
KLUBBEN.
Ska betala de avgifter som beslutas av KLUBBEN, får behandla personuppgifter i syfte att bedriva
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med
eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutas av KLUBBEN.
Skall följa KLUBBENS regler och policys.
Har inte rätt till del av KLUBBENS behållning eller egendom vid upplösning av KLUBBEN.

§5
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av ÅRSMÖTET.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av ÅRSMÖTET.
Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas.

§6
Medlem har rätt att delta i KLUBBENS idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrottsrörelsen och på samma villkor, som gäller för övriga medlemmar.

STYRELSEN
§7
KLUBBENS angelägenheter handhas av STYRELSEN. Den skall – inom ramen för Riksidrottsförbundets,
Svenska Tennisförbundets och dessa stadgar – verka för KLUBBENS framåtskridande samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger STYRELSEN särskilt att:
tillse att för KLUBBEN bindande regler iakttas;
verkställa av ÅRSMÖTET fattande beslut;
planera, leda och fördela arbetet inom KLUBBEN;
ansvara för och förvalta KLUBBENS medel; och
förbereda ÅRSMÖTET:
STYRELSEN består av ordförande och 5 - 9 övriga ledamöter, jämte 2 - 4 suppleanter.
Ordföranden väljs av ÅRSMÖTET, medan STYRELSEN inom sig utser
Vice ordförande
Sekreterare och
Kassör samt
Minst en person som skall ingå i Styrelsen för Stiftelsen Burlövs Tennishall (SBTH).
STYRELSEN väljes på KLUBBENS ÅRSMÖTE bland KLUBBENS röstberättigade medlemmar för en tid,
som säges i § 15. Ordförande och suppleanterna väljes för ett år, övriga ledamöter väljes för två år, således
att varje ÅRSMÖTE endast väljer halva antalet ordinarie ledamöter.
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Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång, inträder en suppleant såsom ordinarie styrelseledamot
för tiden intill nästföljande ÅRSMÖTE.
STYRELSEN sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst fem ledamöter gjort framställning
därom.
STYRELSEN är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande, däri inräknat suppleanter.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder,
därest fråga icke är om sluten röstning, varvid lotten skiljer.
Endast STYRELSEN eller firmatecknare får teckna avtal eller anställningsavtal.
Ordföranden är KLUBBENS officielle representant, leder dess förhandlingar och vakar över dessa stadgars
efterrättelse. Vad nu sagts om ordföranden gäller, vid förfall för denne, vice ordföranden.
Sekreteraren skall sköta KLUBBENS korrespondens, registrera och besvara inkomna skrivelser, utskrivna
och förvara protokoll över STYRELSENS sammanträden samt upprätta förslag till ÅRSBERÄTTELSE mm
Varje officiell skrivelse skall undertecknas av ordföranden och/eller sekreteraren.
Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för KLUBBENS räkning samt att
föra KLUBBENS räkenskaper. Dessa avslutas per kalenderår och skall vara tillgängliga för revisorerna senast
31 januari.
KLUBBENS firma tecknas av STYRELSEN eller, om STYRELSEN så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller var för sig samt eller av särskilt utsedd person.
STYRELSEN är gemensamt ansvarig för KLUBBENS medel och övriga tillhörigheter.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR MM
§9
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
STYRELSENS arbetsår omfattar tiden från ÅRSMÖTET till och med ÅRSMÖTET påföljande år.

REVISION
§ 10
För granskning av STYRELSENS förvaltning och för KLUBBENS räkenskaper utses på ÅRSMÖTET 1 – 2
revisorer jämte en suppleant för tiden intill nästa ÅRSMÖTE.
STYRELSEN äger inte rätt att delta i val av revisorer.
STYRELSEN skall tillhandahålla revisorerna KLUBBENS 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 1 dag före ÅRSMÖTET.

ANSVARSOMRÅDEN
§ 11
STYRELSEN utser ansvariga personer för KLUBBENS verksamhetsområden och/eller kommittéer.
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MÖTEN
§ 12
ÅRSMÖTE får hållas senast vecka 12, och STYRELSE MÖTEN behövligt antal gånger årligen.
STYRELSEN bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för ÅRSMÖTET ska senast tre veckor före mötet kungöras av STYRELSEN på
hemsida eller genom anslag i klubblokal eller dylikt.
STYRELSEN skall hålla verksamhets- och revisionsberättelse samt redovisningshandlingar tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före ÅRSMÖTET.

§ 13
Medlem, som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till KLUBBEN och under året fyller lägst 15 år,
samt hedersmedlem har RÖSTRÄTT på årsmötet.
RÖSTRÄTTEN är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem, som inte har RÖSTRÄTT har yttrande- och förslagsrätt. Ingen äger deltaga eller utöva RÖSTRÄTT
genom fullmakt.

§ 14
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15
Vid ÅRSMÖTET förekommer följande ärenden:
1.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.
Fastställande av dagordning.
4.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5.
Val av en justeringsman, som jämte ordföranden för mötet skall justera mötesprotokollet,
samt Två (2) rösträknare.
6.
STYRELSENS verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 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 verksamhetsåret.
11.
Val av:
a. KLUBBENS ordförande, tillika STYRELSENS ordförande, för en tid av ett (1) år
b. Halva antalet övriga ledamöter i STYRELSEN för en tid av två (2) år.
c Två-fyra (2-4) suppleanter i STYRELSEN, med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d. En-två (1-2) revisorer jämte en-två (1-2) suppleanter för en tid av ett (1) år.
I detta val får STYRELSENS ledamöter inte delta.
e . Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara sammankallande.
12. Behandling av skriftliga förslag, som väckts av STYRELSEN eller röstberättigad medlem
minst sju dagar före mötet.
13. Övriga frågor.
Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns med på dagordningen för mötet.
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STADGEFRÅGOR MM
§ 19
Endast ÅRSMÖTET får ändra på dessa stadgar eller upplösa KLUBBEN.
I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

§ 20
I beslut om upplösning av KLUBBEN skall anges att KLUBBENS tillgångar skall användas till bestämt
idrottsbefrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av STYRELSENS och ÅRSMÖTETS
protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges
Svenska Tennisförbundet.

§ 21
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska
Tennisförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdande föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse, att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns
tillgängliga för medlemmarna.
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