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STN)GAR
för Värnamo Golfldubb, som är en ideell förening,
stiftad den 25 apnl1962 och med hemort i

3$

TILLHÖRIGHET M M

Stadgarna faststållda på vår resp. höstmöte

Golfklubben är medlem i Svenska
Golffö,rbundet (SGF) och är därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund

1996-04-24 och 1996-l l -21

(RF),

Värnamo.

.

Stadgarna ändrade 2009-06-09 vid extra årsmöte.
Stadgeändring i samband med övergång till
spelrätts-finansiering. Berörda stadgar är l0 $, 13 $
samt (ny) 13 a, b och c $.

Klubben tillhör

Stadgarna ändrade 2010-04-21 vid ordinarie
årsmöte. Berörda stadgar är 9 $, l3a $ och 21 $.

Klubben är skyldig att följa nämnda
organisationen stadgar,

IDROTTENS MÅL OCH IIYRIKTIYING

tävlingsbestämmelser, öwiga
bestämmelser och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan. På begäran av

Smålands golfdistriksförbund (GDF) samt
Smålands idrottsfbrbund @F).

Riksidrottsstyrelsen (RS),
SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDFeller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa
klubbens handlingar till förfogande samt
lämna av dessa organ begärda uppgifter.

Definition
Idrott är $ruisk aktivitet som människorutför ftir att
fil motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat.
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BESLUTANDE ORGAI\I

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen
positivt i såväl Ssiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt avseende.

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet,
exta årsmöte och styrelsen.

ss

Idrott skall utformas och organiseras så" att den i
någon fonn blir tillgänglig fö,r alla och kan ge varje
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och

FIR]VIATECKNING
Golfl<lubbens firma tecknas av styrelsen
eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt.

ens värderingar.

s6
Idrott skall organiseras enligt demokratiska
principer, varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande efterstävas i gemensamma

I januari t o m 31 december.

Idrott skall verka som internationellt kontaknnedel
och respektera alla människors lika värde.
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stadgarna" avgörs frågan av nästkommande

årsmöte eller i frängande fall av styrelsen.

Golfldubben har som ändamål att verka för
att medlemmama kan utöva golfspel i
enlighet med idrottens mål och inriktning.
2

STAI)GETOLKI\IING
Uppstår ffiga om tolkning av dessa stadgar
eller om förhållande som inte är förutsett i

ALLMÄNNA BESTÄId{ELSER

1

nÄrnxsrupsÅn

Golfklubbens verlsamhetsår och
räkenskapsår omfattar tiden:

angelägenheter.

s

VERKSAMIIETS. OCH

SAMMAT\SÄTTnIXC
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STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av
årsmöte med biträde av minst 213 av antalet

avgivna röster.
Golfklubben består av de ffsiska personer
som har upptagits i klubben som
medlemmar.

Förslag

till ändring av stadgarna fllr

skriftligen avges av såväl medlem som

styrelsen. L

/a*
0
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Beslut om stadgeändring skall informeras

göra detta inom 30 dagar efter det att han
mottagit slaivelse härom. Underlåter han det
och beviljar styrelsen inte honom anstånd
skall han anses ha anmält sitt utträde ur
klubben.

SGF.
9
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I'PPLÖSMNG AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golflclubben krävs beslut
av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
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Medlem fllr inte uteslutas ur golfklubben av
annan anledning än att han motarbetat
klubbens verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat klubbens intressen.
Härvid skall beaktas om han tidigare
tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte
föreligger fllr medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller vaming ftlr inte
fattas innan medlemmen beretts tillflille att
yttra sig inom av styrelsen angiven tid,
minst 14 dagar, därvid medlemmen skall
underrättas om skälen för den tilltänkta

I beslut om upplösning av klubben skall
anges att om överskott uppkommer skall
detta fördelas till de medlemmar som

innehar aktiva spelrätter. Varje aktiv spelräU
erhåller en andel av överskottet.
Beslut jämte bestyrkta avskrifter av
styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet
samt revisions- berättelse jämte balans- och
resultaffikningar, skall omedelbart sändas
till sGF.

GOLFKLI'BBENS MEDLEMMAR
10
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åtgärden.
Beslut om uteslutning eller vaming fattas av
styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att
omfatta viss tid, lxngst 6 månader ffin dagen
för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas
och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s
stadgar om han önskar överklaga beslutet.
Beslutet skall avfattas skriftligen och inom
fe dagar sändas till den beslutet avser.

MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av
den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast
om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn
till arten eller omfattningen av golfklubbens
verksamhet eller om det kan antas att
sökanden kommer att motarbeta klubbens
ändamål eller intressen.
Ansökan får också avslås om sökanden
tidigare varit medlem och uttätt enligt I I $
2 stycket och inte till ansökan fogar de
uteblivna inbetalningarna som föranlett

utffidet.
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$ MEDLEMS nÄrrrCnpTEROCH
SKYLDIGHETER

Medlenr i golfldubben

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas
av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas
och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s

* har rätt aff delta i sammankomster som
anordnas ör medlemmam4
* har rätt till information om klubbens

stadgar om han önskar överklaga beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar skriftligen
avsändas till den som filtt avslag på sin
ansökan.

verksamhel
*Skall betala de avgifter som bestäms av

Genom beslut av årsmöte fllr person på
förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem

i klubben.
Sådant beslut skall vara enhälligt.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
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UTESLUTNTNG

IJTTRÄDE
Medlem som vill utfräda ur golfklubben,
skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat
klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser mot klubben filr anmodas att

årsmötet,
* Får inte överlåta eller upplåta någon rätt
som följer av medlemskapet,
* Skall erhålla spelrättsbevis efter fullgjord
inbetalning av avgift för spelrätt
* skall följa klubbens stadgar och de beslut
som fattas av klubbens organ samt följa de i
$ 3 nämnda organisationemas stadgar,
bestämmelser och beslut.
* har rätt till del av klubbens övenkjutande
behållning eller egendom vid upplösning av

klubben enligt 9

$. ,

rfu
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Spelråttighet

budgetförslag, st5nelsens- och
valberedningens förslag samt
inkomna motioner med styrelsen ytfiande,
skall senast I vecka ftire höst- respeltive
vårmötet, i tillämpliga delar finnas
tillgängliga på plats som anges i kallelsen
och tillhandahållas på respektive möte.

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels:
Medlem som innehar spelrättsbevis

r
r
o

Juniormedlemmar
Andra medlemmar som enligt
beslutande organ (4$) äger rätt

till

spel
16

dels:

o
o

Greenfeegäster

Den som av annat skäl är beättigad

till
13c

$
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till ärenden att behandlas

Motion (förslag) från medlem skall vara

Spelrått, Spelrättsbevis m m

styrelsen tillhanda senast 4 veckor före höstrespektive vårmöte. Styrelsen skall till
årsmöte avge skriftligt yttande över

Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning

motionen.
17
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klubben och under mötesåret Sller lägst 15
år samt hedersmedlemmar.
Röshätten är personlig och fär inte utövas
genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttandeoch förslagsrätt på mötet.
Närvarande representaoter för RF, DF, SGF
och GDF har ytnanderätt på mötet.

Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

S

DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA
VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfldubbens
idrottsliga verksamhet under de former som
är vedertagra inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse
beslutar annag delta i tävling eller
uppvisning enligt de beståmmelser som
utfärdats av SGF.

S

lSS

BESLUTSFÖRHET
Ärsmötet är beslutfört med det antal
röstberåttigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

19S

BESLUTOCHOMRÖSTNTNG

Årsmötet, som är golfklubbens högsta
beslutande organ, genomförs i fonn av ett
höstmöte och ett vårmöte. Höstmöte hålls
före november månads utgång. Våmöte
hålls före april månads utgång.
Styrelsen beståmmer tidpunkt och plats för
respektive möte.
Kallelse med förslag till föredrapingslista
för höst- respektive vårmöte skall senast 2
veckor före årsmötet tillsändas

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter
omröstning (votering) om sådan begärs.
Beslut efter jalnej-rop (utan omröstning) är
fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 $$ avgörs med dttr
angiven röstmajoritet ftvalificerad
majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de
väljs som erhåller högsta antalet avgivna
röster (enkel relativ majoritet).
Öwiga beslut avgörs så att bifall Hver mer
än hälften av antalet avgima röster (enkel
absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall
ske slutet om röstberättigad medlem begär

medlemmarna och anslås på klubbens
anslagstavla.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid

DELAT ÅNSUÖTN OCH EXTRA ÄRSMÖTE
15

RÖSTRÄTT SAMT YTTRATYDE- OCH
FORSLAGSRATT
Rösffitt på årsmötet har medlem som
fullgiort sina ekonomiska förpliktelser mot

Närmare beståmmelser om spelrättbevis och
spelrättsinnehavares räUigheter och
skyldigheter finns i "Beståmmelse om
spelrätt på Värnamo Golfldubbs golfbana".
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FÖRSLAGTILLÄRENDENATT
BEHAI\DLAS AV ÅRSMöTE
Såväl medlem som styrelse filr avge förslag
av årsmöte.

spel på golfbanan.

i spelrättsregistrer. Spelrättsbevis ska
utställas på personen i fråga
(spelrättsinnehavaren). Spelrättsregistret sk4
för varje medlem som innehar spelrättsbevis
eller för den person spelrättsbevis upplåtits
innehålla uppgifter om dennes namn och
medlemsnummer (golf-id) samt
spelrättsbevisets nummer.

.

TIDPUNKT, KALLELSE

Verksamhets- och förvaltningsberättelse,
revisionsberättelse, verksamhetsplan med

det.

lika röstetal, det förslag som biträds av
mötets ordförande, om han är röstberättigad.

,/

ftq

Är nan inte röstberättigad avgör lotten. Vid
val skall i händelse av lika röstetal lotten

Vid vårmöte skall följande ärenden
behandlas och protokollföras:

avgöra.

l. Faststållande av röstlängd ftlr mötet.
2.Fräga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Faststållande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för

Beslut belaäftas med klubbslag.
20
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VALBARTTET
Valbar till golfklubbens styrelse och
valberedning är röstberättigad medlem i
klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till
ledamot av styrelsen eller till revisor i
klubben.
Klubben skall verka för att styrelsen,
valberedningen, kommittder och andra organ
filr sådan sammansättning att jämställdhet
mellan kvinnor och män kan nås.

21

S

mötet.
5. Val av två protokolljusterare,

tillika

röstäknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
6. Styrelsens verlaamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret. Styrelsens .

årsredovisning
(resultat- och balansräkning) för det senaste

Vid höstmöte skall följande ärenden

verksamhetsåret.
7. Revisorernas beöttelse över styrelsens
ftlrvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och
balansräkning samt disposition av överskott

behandlas och protokollföras:

respeltive underskott

ÄnrXOnnVDÅRSMÖTE

i enlighet med balansräkningen.

l.

Fastställande av röstlängd för mötet.
2.Fräga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Faststållande av föredrapingslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för

mötet.
5. Val av Wå protokolljusterare, tillika
rösffiknare, som jämte ordöranden
skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter, antal
spelrätter och klubbens ftrsaljningspris på
spelrätt samt verksamhetsplan för det
kommande året.
7. Förslag till budget för kommande
verksamhetsår skall lämnas. Budgeten
genomgås och omarbetas eventuellt av det
nya verksamhetsårets styrelse och föreläggs
för beslut på vårmötet.
8. Faststållande av antal styrelseledamörcr
och suppleanter.
9. Val av
a klubbens ordförande, tillika
ordförande i styrelsen, för en tid av ett år;
b halva antalet öwiga ledamöter i
styrelsen jämte suppleanter för en tid av två
år;
c två ledamöt., i wlfqsdningen
för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

ordförande;
d ombud

till GDF-möte.

10. Behandling av styrelsens förslag och

i

rätt tid inkomna motioner.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av
större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet
angivits i kallelsen till mötet.

9. Faststållande av budget för innevarande
verksamhetsår.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser.
I l. Val av två revisorer jädte suppleanter
ftlr en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta.
12. Behandlingen av styrelsens förslag och i
rätt tid inkomna motioner.

Beslut om stadgeändring eller i ffiga av
större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna ftlr fattas endast om ärendet
angivits i kallelsen till mötet.
22

$

EXTRAÅnSUÖrn

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra
årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när en revisor eller minst en tiondel
av golfklubbens röstberättigade medlemmar
begär det. Sådan begäran skall ske
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
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 föredrapingslista
och eventuella handlingar skall senast 14
dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna
och anslås på klubbens anslagstavla.
Underlåter styrelsen att utfltrda föreskriven
kallelse fär den eller de som begärt mötet
utfärda kallelse i enlighet med föregående

' laf,'u

sWcke.

Vid exfra årsmöte fllr

endast det som

föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösffitt och om beslutsförhet på extra
ånmöte gäller vad som sägs i $ 17 och $ 18.

och förslagsrätt. Han filr utses
inom styrelsen.
26
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SAMMANSÄTTNIwG,

År,tCCl,XOnn
Nä

VALBEREDNING

till befattning

årsmöte inte är samlat är styrelsen

golfklubbens beslutande organ och ansvarar
för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s,
SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens
verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen.

År,rCCwOnn

Valberedningen består av ordförande och (2)

öwiga ledamöter, av vilka årsmötet väljer
ordförande och (l) ledamot (samt styrelsen
utser I ledamot).
Olika åldersgrupper bör finnas

Det åligger styrelsen särskilt att

representerade.

* tillse att klubben följer gällande lagar och
bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut;
* planerq leda och fördela arbete inom

Valberedningen sammanfräder på kallelse av
ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast $ra veckor frre
ånmötet till styrelsen överlämna sitt fOrslag.

klubben;

* ansvara för och förvalta klubbens medel

REVISION
24
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REVTSTON
Revisorerna är valda av medlemmama och
skall för deras räkning mellan årsmöten
granska styrelsens arbete.
Revisorcrna har rätt att fortlöpande ta del av
golfiubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och öwiga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorema
tillhanda senast åtta veckor ftlre årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god
revisionssed, granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste
verksamhetsoch räkenskapsåret sarnt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast
tre veckor före årsmötet.

STYRELSE
2s

s

samt redovisa dessa enligt god
redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar som
behövs för att de skall kunna fullgöra sina
uppgifter enligt stadgarna oöh god
revisionssed;
+ förbereda årsmöte.

Ordftlranden är klubbens officiella
representant och skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete.
Vid ordförandens förfall skall vice
ordföranden eller annan som styrelsen utser
fräda in i ordförandens ställe.
I öwigt fördelas arbetsuppgifterna bland
styrelsens ledamöter enligt styrelsens
beståmrnande.

27
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KALLELSE,BESLUTSFÖRTTETOCH
OMRÖSTNING

SAMMANSÄrrXrnC
Styrelsen består av ordftlrande och 4-8
öwiga ledamöter samt 2-8 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordftlrande och
de öwiga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot intäder suppleant
enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång
inträder suppleant i dennes ställe enligt den
av årsmötet fastställda turordningen
för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen filr utse person till adjungerad
ledamot. Sådan ledamot har inte röstätt men
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande-

Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.
Kallelse till sammantcåde skall i god tid
tillställas samtliga styrelseledamöter med
uppgift om vilka ärenden som skall
behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför 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. r

/L4' a,
/

Vid lika röstetal gäller det förslag som
bitCåds av ordföranden.

Röstring får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att
ärende skall avgöras genom skriftlig

omröstning eller vid telefonsanmanträde.
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast
dareft er följ ande s4mmantädet.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Protokoll skall justeras av
mötesordföranden.

Awilonde mening skall antecknas till
protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.
28
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BESLUTAI\IDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i
enskilda ärenden eller i vissa grupper av
äenden till kommittd, annat organ i
golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande enligt föregående stycke
skall fortlöpande underrätta st5relsen härom.

7
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Bestämmelse om spelrätt på Värnamo GK golfbana
pt trcmöte den 9 Junl 2009

Anhgna

Bakgrund
För att såkerstålla en Bngslktig ekonomisk stabilitet I klubben infördes systemet med spelråtter fr.o.m den 1 juli 2009.
Systemetmedförde att klubbens skulder till medlemmama upphörde. Istiillet fick klubben, gerrom utbyte av
medlemslänen mot spelrätter för samma belopp, ett eget kapital för framtida finanslering av investeringar.
Medlemmarna ftck en spelrätt som skall, vid uttråde ur klubben, säfas till köpare som är lntresserad att bli medlem.
1. För spel på banan krävs lnnchav av spclrått samt medlemskap I klubben
Spelditt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig.
2. Högst 1 lOO st. spelrätter får ges ut. Ay dessa skall

I klubben kommer finnas maximalt

1OO

st. vara utlånlngspelrätter

1000 seniorspelrätter och 100 uflåningsspelråtter.

3. fnnchavarc av rpelrätt måstc vara mcdlem I klubben
Innehavare av spelrätt måste senast 30 dagar efter förvärvet ansöka om medlemskap I klubben. Har så ej skett anses
spelrätten förverkad. Klubben disponerar däwid speträtten för ftirsåljning. Intåiktema från försåljningen återbetalas till
den f.d. spelättsinnehavaren efter avdrag av eventuella skulder till klubben.

4. Spelrättsinnehavare är skyldlg att betala årlig årcavgift
Vid utträde ur klubben är spelrättsinnehavaren skyldig att omgående lämna spelrätten till försåljning. Om spelrätt
övedåts och det på övedåtelsedagen finns skuld avseände speh'titsavgifter elier andra avgifter iom ar häniörliga till
spelrätten, inftirs förvårvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

5. Spelrätten lnnehåller hembudeskyldighet enligt vlllkor på spelrättsbevlset
Klubben skall alltid erbjudas förköpa en spelditt som skall säljas. Denna spelrått skall sedan erbjudas den första i kön
av prioriterade medlemmar/blivande medlemmar. Dessa är juniorer som blir senlorer samt nära anhöriga till
medlemmar. Prlset pä spelditten avgörs dock av överenskommelsen mellan såfaren och den ursprungliga köparen.

6. Prlset på spelrätterfaetställcs efterförhandllng mellan köpare och såflare.
Priset är ett resultat av förhandling mellan köparc och såfare av en spelrätt. För den medlem som år intresserad av att
säfa sln spelrått, eöjuder kansliet namnuppglfter från klubbens kö av intresserade.

7. Utlryrnlng aY ipelrätter
Medlem som ej önskar vara akUv kan för helt kalenderår - varken kortare eller längre tld - kan hyra ut spglrätten Ull
annan med veikan att den tlll vilken upp€tebe sker införs i spetråittsreglstret, undel förutsättning att uppEtelsen sker
till fysisk person samt a,tt denne beviljas medlemskap i klubben och betalar stadgade medlemsavgifter. Den som hyr ut
sin spelrätt skall kvarstå som passiv medlem i klubben och betala avgift för passivt medlemssskap.

8. Reglstrerlng av spelrätter
Klubben för fortlöpande reglster över samtliga spelrtitter. All ägarövedåtelse av spelditter skall anmälas omgående till

kansliet.

9. Styrelsen fastståller detafierade rcgler
Klubbens styrelse fastställer detaljerade regler och anvlsningar för klubbens spelrätter samt för handeln med

spelrätter.
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