Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 2017
1 § ÄNDAMÅL
Ljunghusens Golfklubb, som är bildad den 8 juli 1932, har till ändamål att bereda sina medlemmar
tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa en golfanläggning i Ljunghusen till deras
förfogande.
2 § TILLHÖRIGHET
Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Skånes golfdistriktsförbund (GDF) och Skånes idrottsförbund (DF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga för
klubben bindande beslut.
3 § BESLUTANDE ORGAN
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 § MEDLEMMAR
Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som aktiva, passiva eller
kallade medlemmar, eller som hedersmedlemmar. De aktiva medlemmarna utgörs av seniorer och
juniorer. Aktiv medlem är junior till och med det år vederbörande fyller 21 år.
Styrelsen får besluta om begränsning av antalet aktiva medlemmar i klubben.
5 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan.
På förslag från styrelsen och efter beslut på ordinarie årsmöte får medlem i klubben väljas till
hedersmedlem.
Styrelsen får till medlem kalla person, som genom sina insatser för klubben gjort sig synnerligen
förtjänt därav. Sådant beslut skall vara enhälligt.
6 § UTTRÄDE m.m.
Medlem, som vill ändra medlemskategori eller utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast den 31 januari det år ändringen önskas bli gjord. Om så ej sker är vederbörande
medlem i samma kategori som tidigare med skyldighet att erlägga för denna kategori beslutade
avgifter.
7 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han har försummat att betala av
klubben beslutade avgifter och medlemslån (kapitalinsats), motarbetat klubbens verksamhet eller
ändamål, brutit mot klubbens stadgar eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, dock längst sex månader från dagen för
beslutet.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen istället meddelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig
inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, varvid medlemmen skall underrättas om skälen till
den tilltänkta åtgärden.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt RF:s stadgar
om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till
den beslutet avser.
8 § MEDLEMSAVGIFTER m.m.
Medlem skall betala de avgifter som bestämts av årsmötet.
Årsavgiften, som avser räkenskapsår, skall vara inbetald den siste februari. Efter detta datum
uttages förseningsavgift enligt årsmötets beslut.
Medlem, som inte erlagt samtliga avgifter före den 1 maj, utesluts ur klubben i enlighet med
paragraf 7.
Styrelsen äger rätt att fastställa preliminär årsavgift och inträdesavgift och besluta att denna eller
del därav skall erläggas tidigare än vad som sagts.
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Till medlem som erhållit skuldebrev på fullgjord inbetalning av lån (kapitalinsats) och som utträder
eller utesluts ur klubben, skall få befintlig skuld återbetalad enligt bestämmelserna i skuldebrev
eller bevis.
Inträdesavgift för nytillkommande medlem ska erläggas med belopp som beslutas av årsmötet.
Hedersmedlem och kallad medlem är befriad från årsavgift och inträdesavgift
Styrelsen och, efter styrelsens bemyndigande, styrelseledamot eller funktionär inom klubben får
medge att medlem i annan golfklubb eller av klubbmedlem introducerad person må mot viss avgift
(greenfee) och enligt särskilda föreskrifter använda sig av klubbens bana och klubbhus.
9 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om klubbens verksamhet,
• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 2 §
nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
• får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet samt
• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
9a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta klubbens fasta egendom ska fattas av
årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom utom i fall då det
gäller del av byggnad. Årsmötets beslut är giltigt om det biträtts av minst 3/4 av antalet avgivna
röster.
10 § DELTAGANDE I TÄVLINGAR m.m.
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de
bestämmelser som utfärdats av SGF.
11 § STYRELSEN
Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarig för klubbens
angelägenheter.
Ordföranden är klubbens officielle representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete.
Vid förfall för ordföranden skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser
träda i ordförandens ställe.
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté, annat organ i klubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem till nio övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och samtliga kommittéordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter
begärt det.
Styrelsen är beslutför 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.
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.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men väl
yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Ljunghusens Golfklubb

2(5)

Stadgar 2017

12 § FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigar.
13 § KOMMITTÉER
Styrelsen beslutar i fråga om kommittéorganisation samt utser ordförande och ledamöter i
kommittéerna.
Till ordförande i kommitté får endast utses ledamot i styrelsen.
14 § ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast den 31 januari på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse med
förslag till föredragningslista skall sändas senast 3 veckor före årsmötet till medlemmarna; efter
styrelsens beslut per brev eller per e-post. Kallelsen skall samtidigt finnas på klubbens hemsida.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning, arbetsplan, styrelsens förslag till drifts- och
investeringsbudget, styrelsens förslag till avgifter för det kommande året och styrelsens förslag till
beslut i övrigt samt i rätt tid inkomna motioner skall sändas till de medlemmar som begär detta.
Samtliga dessa handlingar skall även finnas tillgängliga på årsmötet.
15 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.
Inkomna motioner skall tillhandahållas på årsmötet.
16 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1
Fastställande av röstlängd för mötet.
2
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3
Fastställande av föredragningslista.
4
Val av ordförande för mötet.
5
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
mötesprotokollet.
6
A. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
B. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat - och balansräkning) för senaste
räkenskapsåret.
7
Föredragning av revisorernas berättelse.
8
Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av överskott respektive
underskott enligt balansräkningen.
9
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Fastställande av:
a Medlemsavgifter, övriga avgifter, inträdesavgifter för det kommande verksamhetsåret.
b Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
c Drifts- och investeringsbudget för det kommande verksamhetsåret.
11
12
13
14

15

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Val av
a) ordförande för styrelsen för en tid av två (2) år;
b) vice ordförande för styrelsen, för en tid av två (2) år;
c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
d) två (2) ordinarie revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år;
e) minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka
en skall utses till sammankallande.
Övriga frågor och mötets avslutande.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angetts i kallelsen till mötet.
17 § RÖSTRÄTT m.m.
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Rösträtt på årsmöte har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under
kalenderåret fyller lägst 18 år.
Rösträtt får utövas med fullmakt av röstberättigad medlem för högst en annan medlem.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.
18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning om sådan begärs. Beslut efter endast jarop
är fattat med acklamation.
Beslut enligt 23 § och 24 § avgörs med där angiven röstmajoritet.
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster.
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets
ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i
händelse av lika röstetal lotten avgöra.
20 § VALBARHET
Valbar till klubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotterbolag får inte väljas till revisor i
klubben. Revisorerna ska vara ekonomiskt sakkunniga personer varav en med erfarenhet av
revision.
21 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte om
1 en revisor eller minst 1/10 av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det
och anger skälen för begäran,
2 antalet styrelseledamöter går ned under det antal som anges i 11 § 6 st och det medför att
styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 11 § 9 st vid styrelsemöte som
skall hållas eller
3 det antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga
inträder inom kort.
Om rösträtt, beslutförbarhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i
§§ 17 - 19.
När styrelsen mottagit 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 och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före det
extra årsmötet tillställas medlemmarna genom brev eller e-post. Kallelsen skall även annonseras i
lokaltidning.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda
kallelsen i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och beslutförhet på extra årsmötet gäller vad som sägs i 17 - 20 §§.
22 § RÄKENSKAPER OCH REVISION

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 november - 31 oktober.
Revisorerna skall i enlighet med god redovisningssed fortlöpande granska styrelsens
förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
23 § STADGEÄNDRING
Förslag om ändring av dessa stadgar får upptas till avgörande endast vid ordinarie årsmöte. För
ändring krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
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Beslut om ändring av dessa stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF, som har rätt att påkalla
ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på
annat sätt anses vara olämpliga.
24 § UPPLÖSNING
För beslut om upplösning av klubben krävs beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett
kan vara extra årsmöte, med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt
golffrämjande ändamål.
Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart efter årsmötet sändas in
till SGF.
Dessa stadgar gäller fr.o.m. det ordinarie årsmötet 2017 och ersätter i sin helhet tidigare gällande
stadgar.
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