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STADGAR
För Gåsö Vänner Tennis- och Segelklubb, nedan kallad klubben, antagna stadgar vid årsmötet
den 20 juli 2008. Dessa stadgar upphäver såväl ursprungsstadgarna från 6 april 1980 som
samtliga särskilda bestämmelser som fogats till stadgarna från 6 april 1980 och stadgar
antagna vid årsmötet den 14 juli 1996.
§ 1. Ändamål
Klubben har till ändamål att främja intresset för tennis, segling och annan idrott på Gåsö.
Genom att erbjuda årliga utbildningsaktiviteter i tennis och segling vill klubben verka för ett
fortsatt intresse för öns båda profilsporter. Klubben ska också anordna och på andra sätt stödja
kulturella aktiviteter i vid bemärkelse, till nytta och nöje för alla gåsöbor.
§ 2. Medlemskap
För medlemskap krävs att medlemsavgift är inbetald.
Medlem förnyar sitt medlemskap vart femte år, varvid erläggs halva den vid tillfället gällande
avgiften för nytt medlemskap.
Begreppet ständig medlem utgår.
Årligt medlemskap är möjligt att teckna. Årsavgiften uppgår till en femtedel av avgiften för
nytt medlemskap.
Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersmedlem. Hedersmedlem är
befriad från avgift.
§ 3. Uteslutning
Medlem, som inte i den ordning klubbens stadgar föreskriver, erlagt medlemsavgift eller som
eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot klubbens ändamål, skadat dess intressen
eller nedsatt dess anseende kan av styrelsen uteslutas ur klubben.
§ 4. Medlemsavgift
Medlem erlägger den medlemsavgift som årsmötet beslutar.
§ 5. Vandringspriser
Samtliga vandringspriser skall vara ständigt vandrande.
§ 6. Styrelse
Klubben angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande och minst 3 och
högst 9 övriga ledamöter. Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte. Styrelsen kan inom
sig utse vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.

Stadgar för Gåsö Vänner Tennis- och Segelklubb, fastställda vid föreningsstämman 20080720

Föreningens namn

Datum

Gåsö Vänner Tennis- och Segelklubb

20080720

Sida
Sidan 2 av 3

§ 7. Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande, dock aldrig färre än tre ledamöter. Över styrelsemöten skall
föras protokoll.
§ 8. Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen samt handha
dess ekonomi och föra redovisning över räkenskaperna.
§ 9. Styrelsens ansvar
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Klubbens firma tecknas av
styrelsen i sin helhet samt av dem som styrelsen utser. För klubbens förbindelser ansvarar
endast dess tillgångar.
§ 10. Verksamhetsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 11. Föreningsmöte
Med klubben hålls dels ordinarie årsmöte på Gåsö under tiden 15 juni – 15 augusti, dels extra
möten när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestämmer styrelsen under iakttagande
att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Kallelse kan ske
genom kungörande i Gåsöguiden.
§ 12. Rösträtt
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 13. Beslutsförhet
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande
företräder.
§ 14. Ärenden på årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande
Val av protokollförare till mötet
Upprättande av röstlängd
Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet, tillika vid val
fungerande som rösträknare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av
tillgängliga vinstmedel
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår
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11. Val av ordförande för en tid av två år
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av två år (minst tre ledamöter)
13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av två år.
14. Val av ledamöter i valberedning för en tid av två år
15. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller inkomna motioner
från medlem samt övriga frågor.
16. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.
§ 15. Stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte.
För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid årsmötet närvarande
röstberättigade medlemmar. Föreningens stadgar ska vara ett levande dokument, som gås
igenom av den nyvalda styrelsen vid det konstituerande styrelsemöte som äger rum efter
årsmötet.
§ 16. Upplösning
Förslag om klubbens upplösning får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För
godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid årsmötet närvarande
röstberättigade medlemmar. Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om
användning av klubbens tillgångar för bestämt ändamål, som är till gagn för Gåsö.
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