Huddinge Tennisklubb

STADGAR
Stadgar för den ideella föreningen Huddinge Tennisklubb, HTK, med hemort i Huddinge kommun.
Föreningen bildades 1955. Stadgarna antagna vid ordinarie årsmöte den 28 mars, 2009.

ALLMÄNT
§ 1.1

Mål och inriktning
HTK har som mål att ge medlemmarna möjlighet att;

§ 1.2

•

Utöva motionstennis

•

Utöva motionsidrott

•

Få instruktion och hjälp med sitt tennisutövande. Detta gäller främst juniorer men också
seniorer och veteraner.

•

Få delta i tävlingsverksamhet inom klubben och externt. En strävan är att vara respresenterad i nationella och regionala seriespel för juniorer, seniorer och veteraner.

•

Ge medlemmarna en naturlig mötesplats.

Verksamhetsidé
HTK’s verksamhetsidé bygger på att alla är välkomna att spela tennis i klubben och lyder;
”Tennis på Din nivå”
Detta innebär att alla i mån av plats, oavsett spelstyrka vad gäller tennis, ska känna sig
hemma i HTK’s miljö och kunna känna stolthet över att vara medlem i klubben.
HTK’s verksamhet för de yngsta, Idrottsskolan, erbjuder yngre barn möjligheten till motorisk
och social utveckling med leken som verktyg. Idrottsskolan är en form av ”prova på” verksamhet i olika bollidrotter med målet att vara en inkörsport till tennisskolan.
Den åldersmässiga ”röda tråden” i verksamheten är;
Idrottsskolan

Tennisskola Junior

Tennis Senior

Tennis Veteran

Tennisverksamheten för Junior, Senior och Veteran omfattar motionsspel såväl som träning
och tävling.

§ 1.3

Värdegrund & Anda
HTK är en ideell förening, vilket innebär att medlemmarna ÄR klubben. Alla är välkomna
som medlemmar oavsett ålder, religion, politisk tillhörighet, läggning, kön eller etnicitet. Vi
behandlar varandra med värdighet och respekt och vi accepterar inte mobbning, kränkande
uttryck och handlingar. Vår ambition är att motverka alla former av doping, droger och fusk.
HTK’s största verksamhet är barn- och juniorverksamheten.
Den fysiska aktiviteten i föreningen ska bedrivas utifrån en värdegrund som dels gör att fler
barn får möjlighet att vara med oavsett förutsättningar, dels gör att barn håller på med föreningsidrott längre upp i åldrarna.
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HTK-andan ska kännetecknas av att vi är;
•
•
•
•
§ 1.4

Positiva
Engagerade
Ansvarstagande
Omtänksamma

Vision
”HTK ska vara det naturliga valet av klubb för alla som vill spela tennis i södra Stockholmregionen”.
För oss innebär visionen;

§2

•

Utvecklas som tennisspelare. Det innebär att varje medlem, utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner, ska kunna utvecklas som tennisspelare och individ.

•

Attraktiv miljö & social samvaro. Det innebär att det ska kännas trevligt och välkomnande att komma till klubben.

•

Bra tennisbanor. Det innebär att våra banor inne och ute ska upplevas hålla bra klass.

Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som är medlemmar i föreningen.

§3

Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Tennisförbundet, och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).

§4

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen, samt av styrelsen
delegerad beslutsrätt till individ eller arbetsgrupp.

§5

Firmateckning
Styrelsen beslutar vilka personer, som två i förening, har rätt att teckna föreningens firma.

§6

Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§7

Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av
styrelsen.
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§8

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§9

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av ett ordinarie årsmöte med efterföljande extra
årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid båda tillfällena (se § 20 och § 21) .
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Tennisförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 10

Medlemskap
Alla är välkomna som medlemmar oavsett ålder, religion, politisk tillhörighet, läggning, kön
eller etnicitet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas
samt anges vad den medlemssökande skall göra för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom
tre dagar, från dagen för beslutet, skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt RF:s stadgar.
Styrelsen kan till årsmötet föreslå att särskild förtjänt medlem utses till hedersmedlem. Hedersmedlem utses för obestämd tid och befrias från medlemsavgift.

§ 11

Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till kansliet och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalt medlemsavgift för föregående verksamhetsår får anses ha begärt
sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.

§ 12

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig, inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att
denne fått del av skälen till att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen för uteslutningen redovisas, och det skall anges vad medlemmen skall
göra för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutsdagen tillställas den
berörde.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas
enligt reglerna i RF: s stadgar.
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§ 13

Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
•

har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna

•

har rätt till information om föreningens verksamhet, aktiviteter och mål

•

skall följa föreningens stadgar och beslut

•

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

•

skall betala de avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§14

Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, bör hållas senast i mitten av april
månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall av styrelsen,
senast två veckor före mötet, sättas upp i HTK-hallen eller kungöras på annat lämpligt sätt.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar
skall detta anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa
handlingar finns tillgängliga. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning ska finnas
tillgänglig två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§15

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 16

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har
rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte
har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 17

Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt oavsett det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.

§ 18

Beslut om omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med
undantag för de i § 8 i första stycket och i § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Personval av-
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görs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än personval krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock personval ske slutet.
Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal de förslag som stöds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 19

Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställda
medarbetare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

§ 20

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Frågan om mötet har utlysts på rätt tid.

3.

Fastställande av dagordning.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för koncernen (Huddinge Tennisklubb och HTK Service AB) för det senaste räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret (Huddinge Tennisklubb och HTK Service AB) .

8.

Fastställande av vinstdisposition.

9.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (Huddinge Tennisklubb och HTK Service AB) .

10.

Fastställande av medlemsavgifter.

11.
12.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget (Huddinge Tennisklubb
och HTK Service AB) för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Val av

a)

föreningens ordförande för en tid av 2 år. (Nyval udda kalenderår)

b)

ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år. (halva antalet ledamöter udda kalenderår,
halva antalet ledamöter jämna kalenderår);

c)

två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)

två revisorer för en tid av 1 år. (l detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga);

e)

tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
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13.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14.

Övriga frågor;
-

Huddinge Tennisklubbs representant vid HTK Service AB’s bolagsstämma

-

Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 21

Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skäll avfattas skriftligen och
innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall anslås i HTK-hallen och
meddelas på annat lämpligt sätt senast sju dagar före mötet eller skickas ut per post.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda
kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i
§ 16 och § 17.

VALBEREDNINGEN
§ 22

Sammansättning, ansvar
Valberedningen består av ordförande och två ledamöter valda av årsmötet. Båda könen och
olika åldersgrupper skall helst finnas representerade.
Valberedningen sammanträder när valberedningens ordföranden så bestämmer.
Valberedningens ansvar är att förslå årsmötet kandidater som är väl lämpade för uppdraget.
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag genom anslag i HTK-hallen och på annat lämpligt sätt.

REVISORER
§ 23

Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar
före årsmötet.
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STYRELSEN
§ 24

Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fem till sju ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar om så
behövs.
Vid frånvaro av ledamot inträder en av suppleanterna. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanterna i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen kan tillsätta kommittéer och eller projektgrupper för specifika arbetsuppgifter. Kommittéerna och projektgrupperna arbetar självständigt utifrån styrelsens direktiv och avger rapporter till styrelsen.

§ 25

Styrelsens ansvar
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, Svenska Tennisförbundets och dessa stadgar - svara
för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att;
•

tillse att föreningens gällande stadgar och bindande regler iakttas,

•

verkställa av årsmötet fattade beslut,

•

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•

ansvara för och förvalta föreningens medel,

•

se till att revisorerna tillställs räkenskaper mm enligt § 23

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande
regler och beslut efterlevs. Har ordföranden frånvaro skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

§ 26

Kallelse, beslutmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
ense om beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika antal röster. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en särskild protokolljusterare.
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§ 27

Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
en enskild medlem eller till en av styrelsen utsedd arbetsgrupp eller en anställd medarbetare
(referens; HTK’s arbetsordning). Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen.

