Stadgar för Älgö Tennisklubb1

§ 1 Föreningen och dess säte
Föreningens namn är Älgö Tennisklubb, och den har sitt säte på Älgö, Saltsjöbaden, Nacka
Kommun.

§ 2 Föreningens syften
Klubben är en ideell förening som har till syfte att på Älgö anlägga och underhålla
tennisbanor, upplåta dem till sina medlemmar och deras familjer, samt även upplåta
tennisbanor åt andra än klubbens medlemmar och främja tennissporten på Älgö.

§ 3 Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Valberedningen är årsmötets organ för att
nominera styrelse.
Styrelsen är verkställande ledning och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen.

§ 4 Verksamhetsår och redovisning
Kalenderår utgör verksamhets- och räkenskapsår. Styrelsen avger årsredovisning för
föreningen omfattande bokslut och förvaltningsberättelse och överlämnar den till föreningens
revisor senast den sista februari.

§ 5 Revision
Revisionsberättelse avges vid årsmötet.

§ 6 Medlemskap
Till medlem kan antas person som äger fastighet på Älgö eller Gåsö öar (inklusive Kilholmen,
Kläppen och Långholmen). Annan medlem kan antas efter styrelsens prövning.
Ansökan om inträde i klubben ställs till klubbens styrelse, som avgör fråga om medlemskap.

§ 7 Andelar, inträdesinsats och årsavgifter
Föreningen har maximalt 200 andelar. En andel berättigar till minst 10 spelrätter per säsong.
En medlem kan ha maximalt tre andelar.
Medlem betalar en årlig avgift, som fastställs av årsmötet och som för det löpande året
inbetalas till föreningen före maj månads utgång.
Senast en månad efter beviljat inträde i klubben ska ny medlem betala en inträdesinsats om
1000 kronor samt erlägga 4400 kronor för tecknad andel.
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§ 8 Medlemskaps överlåtelse och upphörande
Medlem, som lämnar klubben genom överlåtelse av sin fastighet, eller på annat sätt vill lämna
klubben, ska återlämna sin andel till klubben. Andelens värde 4400 kronor återbetalas av
klubben efter att ny medlem, i enlighet med § 7, fullgjort betalning av inträdesinsats och
medlemsandel. Återlämnad andel erbjuds av föreningen i första hand till den medlem som står
näst på tur i klubbens väntelista. Överlåtelse av fastigheten inom familjen medför rätt att
behålla andelen.
Medlem som trots skriftlig uppmaning har, underlåtit att betala inträdesinsats eller
medlemsandel, före maj månads utgång underlåtit att betala den årliga medlemsavgiften eller
som genom vårdslös hantering av klubbens tillhörigheter eller på annat sätt motverkar
klubbens syften, kan av styrelsen genom enhälligt beslut uteslutas ur klubben.

§ 9 Medlems rättigheter
Varje andel berättigar till 10 spelrätter per säsong. Medlem kan dessutom hyra extra tider
under säsongen.
Vid otjänlig väderlek och när vård av bana så kräver äger styrelsen eller den ledamot, som
styrelsen därtill befullmäktigar, rätt att för kortare eller längre tid avstänga bana för
användande, utan att medlem, som drabbas av spelförbudet, kan kräva utbytestimmar.
Spelsäsongen är 1/6 – 31/8. Målsättningen är dock att öppna tidigare och stänga senare om
vädret tillåter.

§ 10 Ordningsregler
Medlemmar och deras familjer och gäster, som använder klubbens banor, är skyldiga att följa
av styrelsen antagna ordningsregler.

§ 11 Årsmöte
Klubben håller sitt ordinarie årsmöte senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen aviserar kallelse på klubbens hemsida senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet ska behandla följande.
1. Utse ordförande för mötet.
2. Utse två justeringsmän.
3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
4. Styrelsens berättelse över det gångna årets förvaltning.
5. Revisorernas berättelse över deras granskning av klubbens räkenskaper.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av förvaltningsberättelse
och disposition av klubbens resultat.
7. Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter för tiden intill nästa
ordinarie årsmöte.
8. Val av revisor.
9. Val av valberedning.
10. Fastställande av andelarnas försäljningsvärde för året.
11. Fastställande av årsavgiften för årets spelsäsong.
12. Förslag väckta av styrelsen.
13. Förslag väckta av enskilda medlemmar, som kommit in till styrelsen senast fem dagar
före årsmötet.
14. Föreningens långsiktiga mål och strategier samt budget för det nya året.

Styrelsens förslag och kommentarer till årsmötet, motioner, ekonomiska handlingar samt
andra viktiga förslag till årsmötet ska göras tillgängliga för medlemmar senast två veckor före
årsmötet på hemsidan. Protokoll från årsmötet ska finnas tillgängligt fyra veckor efter
årsmötet på hemsidan.

§ 12 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt eller då det skriftligen,
med angivande av anledning, begärs av minst tio medlemmar. Styrelsen aviserar kallelse på
klubbens hemsida senast två veckor före det extra föreningsmötet.
Endast i kallelsen angivet(-na) ärende(n) får behandlas. I övrigt gäller samma regler som vid
årsmöte. Protokoll ska finnas tillgängligt på hemsidan senast två veckor efter extra
föreningsmötet.

§ 13 Styrelse
Styrelsen
• är föreningens verkställande funktion, och ansvarar för klubbens angelägenheter,
• genomför årsmötets beslut,
• ansvarar för föreningens ekonomi,
• samverkar med valberedningen och andra av årsmötet utsedda organ så att
verksamheten underlättas.
Styrelsen består av ordförande, samt minst fyra och högst sex ledamöter, som utses av
klubben vid ordinarie årsmöte intill tiden för nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen sammanträder enligt årsplan fastställd vid första styrelsemötet efter
årsmötet. Ordföranden påkallar särskilda möten efter behov, eller om minst två
styrelseledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan, när så är påkallat, adjungera personer med särskild kunskap för
särskilda uppdrag.
Styrelsen ska vid möten föra protokoll som justeras av ordföranden vid nästkommande
möte.

§ 14 Firmateckning
Firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden samt en ledamot i förening.

§ 15 Rösträtt
Vid klubbens års- och föreningsmöten äger medlem rösträtt enligt antalet registrerade andelar.
Alla frågor utom i § 16 avgörs med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, såvida inte minst
tio av de närvarande yrkar på sluten omröstning.
Vid lika röstetal äger årsmötets ordförande utslagsröst.

Medlem äger att med fullmakt låta sig representeras vid klubbens möten.

§ 16 Beslut om stadgeändring och klubbens upplösning

Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast vid ordinarie årsmöte, då förslag till ändringen
angivits i kallelsen, och endast om minst två tredjedelar av avgivna röster är för förslaget.
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav
minst ett ordinarie årsmöte. För giltigt beslut krävs bifall av minst två tredjedelar av de
röstande medlemmarna vid vardera omröstningen.
Upplöses föreningen ska dess nettobehållning fördelas lika mellan andelsägarna.

§ 17 Tvister
Tvister om tolkning respektive tillämpning av dessa stadgar eller av klubben och dess styrelse
fattade beslut får inte dras inför domstol utan avgörs av skiljemän enligt gällande lag om
skiljemän och lag om skiljeförfarande.

