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§ 1. Föreningens ändamål
Vombs Tennisklubb, nedan kallad klubben, har till ändamål att genom
utövning av tennis verka för höjande av medlemmarnas andliga och
fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

§ 2. Medlemskap
Medlem blir den som erlagt fastställd avgift.

§ 3. Hedersledamot
Till hedersledamot kan kallas den som i hög grad främjat klubbens intressen
eller som på grund av andra omständigheter kan anses värdig en sådan
utmärkelse.

§ 4. Medlemsavgifter
Klubben skall vid ordinarie föreningsmöte besluta om medlemsavgiften.
Sådant beslut kan endast fattas för ett år i sänder.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

Medlemskort får icke utlånas eller överlåtas.

§ 5. Deltagande i tävlingar
Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera klubben.

§ 6. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte två
suppleanter att utses på ordinarie årsmöte land röstberättigade medlemmar.

Ordföranden väljes på 1 år. Övriga ledamöter och suppleanter väljes på
två år, hälften av respektive vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan därutöver utse funktionärer vilka kan adjungeras till
styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då
minst tre ledamöter (eller suppleant i dennes ställe) är närvarande.
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§ 7. Möten
Med klubben hålles :

dels ordinarie årsmöte i mars månad
dels ordinarie styrelsemöten 2 gånger
årligen dels extra möten när så erfordras

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen dock att kallelsen till
årsmöte, senast 10 dagar före mötet, skall ske med anslag vid klubbstugan
och på klubbens hemsida, samt till de som anmält sin e-mailadress, med
e-mail.

§ 8. Rösträtt
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift och som under året
uppnår en ålder av 15 år.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande.

§ 9. Ärenden vid ordinarie årsmöte:
1. Anteckning av de närvarande.
2. Mötets öppnande.
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll.
5. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
6. Föredragning av styrelsens berättelse.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Val av klubbens ordförande bland klubbens medlemmar.
11.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
12.Val av en revisor och en revisorsuppleant.
13.Fastställande av medlemsavgift.
14.Behandling av förslag som av styrelsen framlägges för mötet.
15.Behandling av ärenden som anmälts till styrelsen.

3



Stadgar för Vombs Tennisklubb2007-05-12

§ 10. Föreningens räkenskaper
Styrelsen beslutar om förvaltning av föreningens medel och förande av dess
räkenskaper. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Bokslutet
överlämnas till revisorerna senast den 1 mars varje år.

§ 11. Banhyra
Styrelsen bestämmer banhyra med utgångspunkt i föreningens ekonomiska
ställning.

§ 12. Arvode
Klubben skall vara en ideellt arbetande förening, varför styrelsearvode icke
utgår.

§ 13. Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering.

Om vid votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det
förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.

§ 14. Stadgefrågor
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubben upplösning får endast
upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika
förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande
röstberättigade medlemmar.

§ 15. Klubbens upplösning
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning
av klubbens tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål.

§ 16. Utöver dessa stadgar gälla riksidrottsförbundets stadgar,
allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och
anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar,
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter.
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