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l.

STADGAR FOR HUSSBORG GOLFKLUBB

STADGAR

ft)r Hussborg Golfklubb, som iir en ideell fdrening,

stiftad den 19890925 ochmed hemort i Anee kommun

Stadgarna faststiillda 1990-05-03

^Stadgarna iindrade 1997-03-18, 1999-10-06

2001-02-17 (stadgeflndring antal i valberedningen)

2002-02-27 (stadge?indring antal suppleanter samt
infiirande av hdstmdte ftir bestlimmande av
avgifter niistkommande 6r)

2005-03-15 (namnbyte frin Ange GK till Hussborg GK)

2009-02-25 (?indring av antal ledam6ter och suppleanter)

2014-02-27 (Andring av drenden hdst- och virmdte samt antal
personer i valberedningen samt texten giillande
klubbens revisorer)

^IDROTTSRORELSENS VERKSAMHETSIDE

Idrott iir $,sisk aktivitet som vi utfor ftir att kunna prestera mera, ha roligt och mi bra.

aArott bestir av trlining och lek, tlivling och uppvisning

Vir verksamhetsid6

Vi vill pi alla nivier bedriva vir idrott sA att den utvecklar mlnniskor positivt siviil fi,siskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.

Diirfor vill vi utforma vir idrott sA att

x den i alla led st?indigt utvecklas och fbrb2ittras till form och inneh6ll,

x alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, 6lder, kdn, nationalitet. fysiska och psykiska
ft)ruts[ttningar, fir vara med i ftireningsdriven idrottsverksamhet,

x den ger upplevelser och skapar kontakt mellan m[nniskor ur olika samhiillsgrupperingar,



2
* de som deltar fhr vara med och besttimma om och ta ansvar ftir sin verksamhet samt att

* den ger alla som deltar en kamratlig och tryggsocial gemenskap.

(Giillande frin Riksidrottsmdtet I 995)

ALLMANNA BESTAMMELSER

1 $ ANnnmAl

Golfklubben har som ?indamil att verka ftir att medlemmarna kan ut6va golfspel i enlighet
med idrottens verksamhetsidd. Fdreningen skall i sin verksamhet aktivt verka ftir en dopingfri
idrott.

2 S SAMMANSATTNING

Golfklubben bestir av de ffsiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 S TTLLHORTGHET M. M.

Golfklubben iir medlem i Svenska Golfftirbundet (SGF) och [r ddrigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsforbund (RF ).

Klubben tillhdr Medelpads golfdistriktsftirbund (MGDF)

Klubben iir skyldig att folja niimnda organisationers stadgar, tiivlingsbesttimmelser, <ivriga
besttimmelser och beslut fattade av dverordnat idrottsorgan. Pi begiiran av Riksidrottsstyrelsen
(RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- styrelse [r klubben skyldig att sttilla klubbens

A. handlingar till ftirfogande samt lZimna av dessa organ begiirda uppgifter.

4 $ BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ 61 irsmcitet, extra irsmcite och styrelsen.

5 $ FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen si beslutar, av tvi styrel-
seledamdter gemensamt eller av en siirskilt utsedd person eller flera.

6 $ VERKSAMHETS- OCH nTiTENSKAPSAR

Golfklubbens verksamhetsir och riikenskapsir omfattar tiden:
I januari t.o.m. 31 december (lndring frin I nov till3l okt antagen 991006.

7 S STADGETOLKNING

Uppstir frhga om tolkning av dessa stadgar eller om ftirhillande som inte lir fiirutsett i
stadgarna, avgcirs frigan av nbstkommande irsmdte eller i trSngande fall av styrelsen.



s S srADGEANnnrNc

Fdr iindring av dessa stadgar kriivs beslut av Arsmdte med bitriide av minst 213 av antalet
avgivna rdster.

Fdrslag till tindring av stadgarna fir skriftligen avges av s6viil medlem som styrelsen.

Beslut om iindring av fiireningens stadgar skall ALLTID insSndas till SGF. SGF har hiirvid
ratt att pikalla [ndring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller pi annat
s6ff anses vara ollimpliga.

,^.9 S UPPLOSNING AV GOLFKLUBBEN

Fdr uppldsning av golfklubben kr[vs beslut av firsmdte med bitrdde av minst 213 av antalet
avgivna rdster.

I beslut om uppldsning av klubben skall anges att klubbens tillgingar skall anv?indas till
bestlimt gol ffriimj ande iindam6l.

Beslutet, jiimte bestyrkta avskrifter av styrelsens och irsmdtets protokoll i iirendet, samt

revisionsber?ittelse jiimte balans- och resultatriikningar, skall omedelbart slndas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 $ MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen dverl?imnat beslutandertitten
hlrom.

Anscikan om medlemskap fir avslfis endast om siirskilda skiil ftireligger sisom hiinsyn till arten
eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sdkanden kommer att
motarbeta klubbens iindam6l eller intressen. Ansdkan far ocksi avslis om s<ikanden tidigare
varit medlem och uttrltt enligt 11 $ 2 stycket och inte till ansdkan fogar de uteblivna
inbetalninsama som fibranlett uttriidet.

Beslut att avsl6 medlemsansdkan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skdlen redovisas och

vad sdkanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han dnskar <iverklaga beslutet.

Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsdndas till den som fitt avslag pA sin anscikan.

Beslut om vligrat medlemskap fir dverklagas av den ber<irde senast inom tre veckor frin den

dag dfl beslutet meddelades enligt reglerna i l5 kap. RF:s stadgar.

Genom beslut av irsmdtet fir person p6 ftirslag av styrelsen vlljas till hedersmedlem i
klubben. Hedersmedlem iir befriad frin aveifter till klubben



11 $ UTTnriOn

Medlem som vill uttriida ur golfklubben, skall skriftligen anmdla detta till styrelsen och anses

diirmed omedelbart ha liimnat klubben.

Medlem som inte fullgiort sina ekonomiska ftirpliktelser mot klubben skall anmodas att gdra
det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse h?irom. Underliter medlem att betala
medlemsavgift inom tre minader fr6n ftirfallodag, och beviljar styrelsen inte anstind, skall
denne anses ha anmiilt sitt uttriide ur klubben.

12 $ UTESLUTNTNG

Medlem fir inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning iin att han motarbetat klubbens
verksamhet eller iindamil eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. H?irvid skall beaktas
om han tidieare tilldelats varnins.

Om tillriickliga skiil for uteslutning inte ftireligger fir medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning fir inte fattas innan medlemmen beretts tillftille att yttra
sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, diirvid medlemmen skall underriittas om
skiilen till den tiltankta ite[rden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning f6r begrlinsas till
att omfatta viss tid, liingst 6 minader frin dagen ftir beslutet.

I beslut enligt ovan skall skdlen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap.
RF:s stadgar om han <inskar <iverklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre
dagar siindas till den beslutet avser. Beslut fir dverklagas av den berdrde inom tre veckor
enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 S MEDLEMS TiTUCHBTER OCH SKYLDTGHBTER

Medlem i eolfklubben

* har ratt att delta i sammankomster som anordnas for medlemmarna.

* har riitt till information om klubbens verksamhet.

* skall betala de avgifter som beslutas av 6rsmdte,

* skall bisti klubben med l6n (kapitalinsats) i den omfattning och pi de villkor som beslutas
av irsm6te,

* skall erhilla revers vid inbetalning av medlemslin,

* skall ftilja klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt ft)lja de i $ 3

ndmnda organisationernas stadgar, bestiimmelser och beslut,



* har efter uttriide ur klubben riitt till iterbetalning av l6n till klubben sA snart styrelsen finner
detta mcijligt dock, senast ett 6r efter uttriidet,

* har inte riitt till del av klubbens behillning eller egendom vid uppldsning av klubben.

14 S DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har riitt att delta i eolfklubbens idrottsliea verksamhet under de former som iir
vedertagna inom idrotten.

Medlem fir, om inte klubbens styrelse beslutar annaq delta i tlvling eller uppvisning enligt de
bestZlmmelser som utftirdats av SGF.

AnsMOrn ocH EXTRA AnsMOrE

^.15 
S TIDPUNKT, KALLELSE

Arsmdtet, som iir golfklubbens hOgsta beslutande organ, genomftirs i form av ett hdst- och ett
virmdte. Hdstmdte hills ftire november minads utg6ng. Virmdte hills ftire februaris minads
utging.

Styrelsen best[mmer tidpunkt och plats fiir respektive mdte.

Kallelse med fi)rslag till fi)redragningslista ft)r hist- respektive vdrmiite skall senast tre
veckor ibre mdtet tillsiindas medlemmorna via brev (poststiimpel) eller e-post, om sddan iir
anmiild, och onslds pd klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsiindas en per hushdll.

Verksamhets- och ft)naltningsberiittelse, revisionsberiittelse, verksomhetsplan med
budgetfi)rslag, styrelsens och valberedningens fi)rslog somt inkomna motioner med
styrelsens yttronde skall i fi)rekommande fall, senust en vecku fi)re hdst- respektive vdrmiite
Jinnas tillgiingliga, i tryckt form, pd plats som anges i kallelsen och skall tillhandahdllas pd
mdtet.

a to r6nslnc rrLL AnnNnnN ATT BEHANDLAS AV Ansnaorn

Sivlil medlem som styrelsen far avge lorslag till Zirenden att behandlas av irsmdtet.

Motion (ftirslag) frin medlem skall vara styrelsen tillhanda senast ffra veckor fore Arsmcitet.
Styrelsen skall till irsm<itet avge skriftligt yttrande civer motionen.

"Fastst?illande av antal styrelseledamdter ftir kommande verksamhetsir", om antalet ledamdter
enligt $ 25 kan variera frin ir till 6r.

7

17 S RoSTRIiTT SAMT YTTRANDE- OCH nOnSr,.tcSRliTT

Rdstr[tt pi irsm<itet har de medlemmar som har fullgfort sina ekonomiska ftirpliktelser mot
klubben och under mdtesiret fullt liigst 15 ir.



Rdstrdtten ?ir personlig. Vid ftirhinder ftir rdstberiittigad medlem far rristrlitten dock utdvas
genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, fir inte ftiretrtida fler
iin en medlem och skall sjiilv vara medlem i fiireningen.

Medlem som inte har rdstriitt har yttrande- och ftirslagsr?itt pi mdtet.

Niirvarande representanter for RF, DF, SGF och GDF har yttranderattphmdtet.

13 S BESLUTFoRTTET

Arsmdtet iir beslutfiirt med det antal rdstberiittigade medlemmar som, enligt uppriittad
rcistllingd, iir niirvarande pi mcitet.

19 s BESLUT OCH OMRoSTNTNG

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omrdstning (votering) om sidan begiirs. Beslut
efter jalnej-rop (utan omrdstning) iir fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 $$ avgcirs med dZir angiven rdstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgdrs si aff den/de v?iljs som erhiller hcigsta antalet avgivna r6ster (enkel
relativ majoritet).

Ovriga beslut avgdrs si att bifall kriiver mer dn hiilften av antalet avgivna rdster (enkel absolut
majoritet).

Omrdstning sker cippet. Om rristberiittigad medlem begiir det skall dock val ske slutet.

Vid omrdstning som ej avser val gtiller, vid lika rostetal, det fdrslag som bitriids av m<itets

ordftlrande, om han 2ir rdstberdttigad. Ar han inte rdstberiittigad avgcir lotten. Vid val skall i
hiindelse av lika rdstetal lotten avsdra.

Beslut bekriiftas med klubbslae.

^20 S VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning iir endast rtistberiittigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben f6r inte v?iljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor
i klubben.

Klubben bcir ha en sidan sammansiittning i styrelse, valberedning, kommitt6er och andra organ

att jlmstiilldhet mellan kvinnor och mlin kan nis samt att olika ildersgrupper finns
representerade.



S 21 ARENDEN vrD ARSuorn

Vid hiistmiite skall ftiljande iirenden behandlas och protokollforas:

1 Faststiillande av r<istlflned lor mdtet.

2 Friga om mdtet har utlysts pA rfltt s?itt.

3 Fastst?illande av ftiredragningslista.

4 Val av ordforande och sekreterare ftir mdtet.

5 Val av tv6 protokolljusterare, tillika rcistriiknare, som j[mte ordft]randen skall justera
mcitesprotokollet.

6 Faststiillande av medlemsaveifter.

7 Fastst?illande av verksamhetsplan samt budget fdr det kommande
verksamhets- och riikenskapsiret.

8 Val av

a klubbens ordforande fdr en tid av (l) 6r;

b halva antalet dvriga ledamriter i styrelsen for en tid av (2) hr;

c Tvi suppleanter i styrelsen med for dem faststiilld turordning fiir en tid av (1) nr;

d (2) revisorer jiimte (1) suppleant ftir en tid av ett 6r. I detta val far styrelsens ledamdter
inte delta;

e (2) ledamdter i valberedningen ftir en tid av ett 6r, av vilka en skall utses till
ordftirande;

f ombud till GDF-mdte.

9 Ovriga fr6gor (information och diskussion)

Vid virmiite skall ftljande iirenden behandlas och protokollftiras:

1 Faststlillande av r<istl2ingd ft)r m6tet.

2 Friga om mritet har utlysts pi riitt s?itt.

3 Faststdllande av fiiredragningslista.

4 Val av ordftirande och sekreterare ftir mdtet.



5 Val av tvi protokolljusterare, tillika rdstriiknare, som jiimte ordfiiranden skall justera
mdtesprotokollet.

6 a Styrelsens verksam.hetsberiittelse fiir det senaste verksamhetsiret,

b Styrelsens 6rsredo'r,'isning (resultat- och balansriikning) ftir det senaste riikenskapsiret.

7 Revisorernas beriittelse 6ver styrelsens ftirvaltning under det senaste verksamhets- och
riikenskapsiret.

9
8 Fastst?illande av resultat- och balansrtikning samt disposition av Overskott respektive

underskott i enlighet med balansriikningen.

9 Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen ft)r den tid revisionen avser.

10 Behandling av styrelsens ftirslag och i riitt tid inkomna motioner.

11 Ovriga frigor (information och diskussion).

Beslut om stadgeiindring eller i frhga av stdrre ekonomisk betydelse ftir klubben eller
medlemmarna fhr fattas endast om firendet angivits i kallelsen till m6tet.

22 S EXTU AnSVrOrn

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra Arsm6te.

Styrelsen [r skyldig att kalla till extra irsmdte nrir en revisor eller minst en tiondel av
golfklubbens rcistberdttigade medlemmar beg?ir det. Sidan begiiran skall ske skriftligen och
inneh6lla sklilen ftir begtiran.

Niir styrelsen mottagit begiiran om extra Arsmdte skall den inom 14 dagar kalla till s6dant
mdte. Mdtet skall hillas inom tvi minader frin kallelsen.

Kallelse med forslag till ftredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar fbre
Arsm6tet tills?indas medlemmarna via brev (postst[mpel) eller e-post, om s6dan [r anm?ild, och
anslis pi klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsiindas en per hushill.

Underliter styrelsen att utftirda ftireskriven kallelse f6r den eller de som begiirt mcitet utfiirda
kallelse i enlighet med fdregiende stycke.

Vid extra irsmdte fir endast det som ftiranlett mdtet upptas till behandling.

Om rdstriitt och om beslutftirhet pi extra irsmdte giiller vad som siigs i $ 17 och $ 18.



VALBEREDNING
23 S SAMMANSATTNING, Ar,rccnNDEN

Valberedningen bestir av ordftirande octr (l) dvriga ledamot och viiljs av 6rsm<itet.

Valberedningen bdr ha en s6dan sammansdttning att jiimstlilldhet mellan kvinnor och miin kan
nis samt att olika ildersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammantriider pA kallelse av ordft)randen eller di minst halva antalet
ledamciter begiirt det.

Valberedningen skall senast ffra veckor ftire drsmdtet till styrelsen dverliimna sitt ftirslag.

REVISION

^.24 
S REVTSION

Revisorerna ar valda av medlemmarna och skall fiir deras riikning mellan irsmdten granska
styrelsens arbete. Arsmdtet viiljer tv6 revisorer samt en suppleant vid ftireningens ordinarie
Arsmdte.

Revisorerna har riitt att fortldpande ta del av golfklubbens riikenskaper, irsmcites- och
styrelseprotokoll och dvriga handlingar.

Klubbens riikenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor ftire Arsmdtet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens ftirvaltning och
r?ikenskaper fiir det senaste verksamhets- och r[kenskaps6ret samt till styrelsen 6verldmna
revisionsberdttelse senast tre veckor fiire Arsm<itet.

STYRELSE

25 S SAMMANSATTNING

Styrelsen bestAr av ordfiirande och sex dvriga ledamdter samt tvi suppleanter.

Antal ledam<iter i styrelsen kan enligt irsmcitesbeslut ftirtindras 6rligen, detsamma g?iller antal
suppleanter.

Styrelsen b6r ha en sf,dan sammans?ittning att jiimstiilldhet mellan kvinnor och mdn kan nis
samt att olika Aldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordft)rande och de dvriga befattningshavare som beh<ivs.

Vid ftirfall ftir ledamot intriider suppleant enligt av irsmdtet faststiilld turordning. Avgir
ledamot ftire mandattidens utging intriider suppleant i dennes stiille enligt den av irsmdtet
fastst?illda turordningen ftir tiden t o m ndstftiljande 6rsm6te.



Styrelsen fir utse person till adjungerad ledamot. S6dan ledamot har inte rdstr?itt men kan efter
beslut av styrelsen ges yttrande- och fcirslagsriitt. Han fir utses till befattning inom styrelsen.

26 $ ALTGGANDEN

Niir irsmdte inte iir samlat iir styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar ftir
klubbens angelZigenheter.

Styrelsen skall - inom ramen fiir RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara for klubbens
verksamhet enligt faststiillda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det iligger styrelsen siirskilt att

* tillse att klubben ftiljer giillande Iagar och bindande regler;

* verksttilla av irsmcitet fattade beslut inom ramen ftir av Arsmcite faststiilld budget;

* med arbetsgivaransvar planera, leda och fbrdela arbetet inom klubben:

* ansvara ftir och ftirvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;

x liimna revisorerna de upplysningar och handlingar som behrivs ft)r att de skall kunna
fullgdra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

^.tt 
s

* ftirbereda Arsmrite.

Ordftiranden iir klubbens officiella representant och skall leda styrelsens ftirhandlingar och
arbete. Vid ordftirandens ftirfall skall vice ordftiranden eller annan som styrelsen utser triida in
i ordfiirandens stiille.

I dvrigt fordelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamdter enligt styrelsens best?immande.

KALLELSE, BESLUTFORIIET OCH OMROSTNING

Styrelsen sammantrlider pi kallelse av ordftiranden eller di minst halva antalet ledamciter
begiirt det.

Kallelse till sammantriide skall i god tid tillstflllas samtliga styrelseledam6ter med uppgift om
vilka [renden som skall behandlas vid sammantriidet.

Styrelsen iir beslutfiir n[r samtliga ledamdter kallats och di minst halva antalet ledamoter iir
n[rvarande.

Fdr alla beslut kr?ivs att minst hiilften av styrelsens samtliga ledam<iter 6r ense om beslutet.

vid lika rdstetal giiller det ftirslag som bitr?ids av ordfttranden.

Rcistning fir inte ske genom ombud.



I bridskande fall far ordloranden besluta att ?irende skall avgdras genom skriftlig omrtistning
eller vid telefonsammantriide. Sidant beslut skall anmllas vid det nlrmast dlirefter ftiljande
sammantrfldet.

Vid sammantrtlde skall protokoll foras. Protokoll skall justeras av mdtesordfiiranden.
Awikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall ftiras i nummerftiljd.

23 $ OVERLAMNANDE AV BESLUTANDER:iTTBN

Styrelsen fir Overliimna sin beslutanderiitt i enskilda iirenden eller i vissa grupper av ?irenden

till kommittf, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anstllld.

Den som fattat beslut med stdd av bemyndigande enligt fiiregiende stycke skall fortldpande
underriitta stvrelsen htirom.


