STADGAR GLIMMINGE STRANDS TK
Gällande fr o m verksamhetsåret 2010/2011

Ändamål
Glimminge Strands Tennisklubb, här kallad GSTK bildades den 11 augusti 1957. GSTK, är
en ideell förening och har till ändamål att genom utövning av tennisspelet främja god
kamrat- och idrottsanda samt bedriva prisvärd tränings- och tävlingsverksamhet för
medlemmarna på GSTK:s tennisbanor.

Medlemskap
§ 1 Medlemsskap erhålles genom erläggande av årsavgift
§ 2 Medlem som vill utträda ur klubben gör anmälan om detta tilll styrelsen och är
därmed omedelbart skild från medlemskapet. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt
styrelsens bestämmande.

Medlemsavgifter, medlemskort och avgifter för tennisspel
§ 3:1 Medlem erlägger årsavgift på tid och med belopp som fastställes av styrelsen.
Medlemskort får ej utlånas eller bortgivas.
§ 3:2 Avgifter för allt tennisspel skall vara så låga som möjligt för att möjliggöra för alla
medlemmar att spela och träna tennis frekvent.
§ 3:3 Jämförelser med andra likvärdiga tennisföreningar bör göras regelbundet och kan
vara riktmärke för avgifternas storlek

Styrelsen
§ 4 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 4-5
övriga ledamöter samt 1-2 suppleanter. Samtliga utses vid ordinarie årsmöte bland
medlemmarna.
Ordförande utses liksom suppleant för en mandatperiod på ett år och ledamot för en
mandatperiod på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör,
materialförvaltare samt tränings- och tävlingsansvarig.
§ 5 Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst
hälften av antalet ledamöter är närvarande.
§ 6 Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen.
Ordföranden är klubbens officiella representant och leder styrelsens och GSTK:s arbete
och förhandlingar samt övervakar stadgarnas efterlevnad inkl arrendefrågor. Det åligger
ordföranden att fördela styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter på ett tillfredsställande
sätt. Ordföranden ersätts av vice ordförande vid ordförandens eventuella frånvaro.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande, varvid dock - om icke särskilda skäl för avvikelse föreligger - nedan
angivna åliggande bör tillkomma sekreterare, kassör, materialförvaltare samt träningsoch tävlingsansvarig. Styrelsen utser resurspersoner/banskötare inför varje säsong.
Sekreterare
-att
-att
-att
-att

föra och förvara protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden
registrera och förvara stadgar samt inkommande skrivelser
upprätta förslag till styrelsens verksamhets- och årsberättelse
upprätta verksamhetsplan baserad på styrelsens gemensamma dokument

Kassör
-att
-att
-att
-att
-att

uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar
föra kassabok över klubbens räkenskaper
upprätta årsredovisning med resultat- och balansräkning
överlämna relevant ekonomiskt underlag till revisorn/revisorerna
föra medlemsmatrikel

Materialförvaltare
-att omhänderta allt materiel och svara för att desamma är i brukbart skick
-att upprätta och á-jourhålla underhålls- och investeringsplan (tennisbanor, nät,
domarstolar, borstar, linjekvastar, stolar och bord, förråd mm)
-att förankra dessa planer i styrelsen och informera om dessa vid årsmötena (större
investeringar, 50 000 kr elller mera, beslutas vid årsmötet )
-att efter beslut i styrelsen nyanskaffa materiel enligt dessa planer
-att upprätta inventarieföreckning
-att tillsammans med ordföranden tillse att banläggning genomföres så att tennisbanorna
är speldugliga senast 31 maj
Tränings- och tävlingsansvarig
-att inom ramen för GSTK:s verksamhet planera och genomföra tränings- och
tävlingsverksamhet för medlemmarna, uppdelat på olika kategorier
-att vid behov rekrytera tränare till de olika aktiviteterna, gärna från GSTK:s medlemmar
för att säkerställa vidareutveckling, kontinuitet, motivation och sommararbete
§ 7 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning
§ 8 Arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter består av 10 tennisbiljetter
(bokningslappar) per person och säsong. Arvode till resurspersoner t ex banskötare och
tränare m fl beslutas av styrelsen inom ramen för styrelsens ekonomiska ansvar.

Årsmöte
§ 9 Ordinarie årsmöte hålles inom perioden 15 juni-15 juli och extra årsmöte när så
erfordras. Tidpunkt och plats bestämmes av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte och
till extra årsmöte skall utfärdas senast 10 dagar före mötet
§ 10 Rösträtt tillkommer medlem som erlagt avgift och som under året uppnår en ålder
av lägst 12 år. Rösträtt får inte utövas med fullmakt
§ 11 Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande

§ 12 Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas och protokollföras
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Val av styrelse:
-ordförande för en tid av ett år
-4-5 ledamöter för en tid av två år
-1-2 suppleanter för en tid av ett år
11. Val av 1 revisor och 2 suppleanter för en tid av ett år
12. Val av 3 medlemmar att ingå i valberedningen

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 13 Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast
följande årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 - 30/4
§ 14 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under
det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast en vecka innan årsmötet

Beslut
§ 15 Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering. Vid votering
bestämmes utgången - utom i frågor enligt § 16, genom enkel majoritet. Om vid öppen
votering, som icke avser val, det blir lika röstetal, skall det förslag gälla som företräds av
ordföranden. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Stadgefrågor
§ 16 Beslut om ändring av GSTK:s stadgar eller om klubbens upplösning får endast
tagas vid ordinarie eller extra årsmöte. För godkännande av dylikt förslag erfordras
beslut av minst 2/3 vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar
§ 17 Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av dess
tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål.

