Förslag till revision av:
Stadgar för Helsingborgs Tennisklubb (HTK)
HTK bildades den 5 september 1913 under namnet Helsingborgs Lawn-Tennisklubb,. Sedan
den 5 mars 1971 verkar klubben under namnet Helsingborgs Tennisklubb.
Klubben skall verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- och
idrottsandra samt bereda sina medlemmar möjligheter till tennisspel såväl utomhus som
inomhus. Tennisverksamheten skall omfatta alla kategorier spelare, från nybörjare till
elitspelare.
§ 1 Medlemsskap
Medlem antages efter anmälan. Medlemskap föreligger då av årsmötet fastställd
medlemsavgift erlagts.
Till hedersledamot kan en enhällig styrelse kalla den, som gjort sig synnerligen förtjänt om
klubben eller på ett utmärkande sätt befrämjat dess intressen. Hedersledamot äger rösträtt i
klubben men är befriad från att erlägga medlemsavgift.
Ständig medlem är den, som betalt den för sådant medlemskap särskilt fastställda
engångsavgiften.
Även om engångsavgiften undergår fördröjningar skall ständig medlem icke erlägga någon
tilläggsavgift eller vidkännas någon förlust av de rättigheter, som tillkommer varje
föreningsmedlem.
Medlem, som brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt uppträtt olämpligt i eller mot
klubben, kan av styrelsen uteslutas ur klubben.
Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att
inom av styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar, yttra sig i ärendet.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem genom
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med klubben söka ändring av
styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet
skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det
årsmöte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen
till årsmötet, till vilket klaganden skall kallas genom rekommenderat brev minst åtta dagar
före.
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Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan
klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.
Medlem, som vill utträda ur klubben, gör skriftlig anmälan därom till kansliet.
Medlem, som resterar för en årsavgift anses ha uttryckt önskan om utträde ur HTK och
avregistreras vid kalenderårets utgång.
§ 2 Representation och deltagande i tävling
Medlem äger rätt att representera HTK i tävlingar sanktionerade av Svenska Tennisförbundet,
av annat internationellt tennisförbund eller av allmänt erkänd internationell organisation.
Medlem skall därvid uppfylla de krav som gällande regler, representations- och
tävlingsbestämmelser mm. ställer.
Medlem ansvarar själv för erforderlig tävlingslicens för spel i svenska tävlingar.
Medlem som representerar HTK skall, gentemot andra spelare, funktionärer, publik,
mediarepresentanter och allmänhet, lägga sig vinn om ett för tennissporten och klubben gott
uppträdande på och utanför tennisanläggning i samband med träning och tävling.
Medlem, som representerar HTK, får själv anmäla sig till individuell tävling utan särskilt
tillstånd av Styrelsen, utom då tävlingsbestämmelserna kräver anmälan genom klubben. För
spel i annan tävling än som nämnts i första stycket skall Styrelsens tillstånd inhämtas.
Anmälan till lagtävling för HTK sker genom klubbledningens försorg, Medlem som
representerar HTK bör på anmodan ställa upp till lagspel för klubben om så rimligen kan ske
med hänsyn till andra tennisengagemang, civil verksamhet, etc.
Medlem som åsidosätter sina förpliktelser gentemot klubben, bestämmelserna ovan eller som
inte uppfyller kraven i aktuella tävlingsbestämmelser kan av Styrelsen avstängas under viss
tid från att representera klubben i individuell tävling eller lagspel. Styrelsen kan vidare besluta
att medlem inte längre skall få representera klubben och återkall dennes rätt att inneha
tävlingslicens för klubben.
Vad som stadgats gäller även i tillämpliga delar för den som utsetts att representera HTK som
ledare eller funktionär vid tävling.
§ 3 Styrelse
Klubben angelägenheter handhas av en Styrelse bestående av ordförande och högst sex övriga
ledamöter, vilka utses bland röstberättigade medlemmar vid årsmöte.
Ordföranden väljes för ett år medan övriga ledamöter väljes för en tid av två år åt gången.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig samt tillsätter
övriga för verksamheten nödvändiga funktionärer, utskott och kommittéer. Styrelsen äger rätt
att till sig adjungera ledamöter.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så
bestämmer och är beslutsmässig om fyra ledamöter är närvarande och ense om beslutet.
Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SvTF:s och dessa stadgar verka för HTK:s
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
- tillse att för HTK bindande regler iakttas
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom HTK
- ansvara för och förvalta HTK:s medel
- upptaga för verksamheten erforderliga lån
- anställa för verksamheten erforderlig personal
- utse klubbens representanter i Stiftelsen Olympiahallen
- besluta om justering av beslutade medlemsavgifter under förutsättning att SvTF
och/eller Tennis Syd ändrat sin utdebitering.
Klubbens firma tecknas av styrelsen samt, om styrelsen så bestämmer, av särskilt utsedda
personer. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
Ordföranden är klubbens officiella representant, leder dess förhandlingar och övervakar dessa
stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
Verksamhets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Klubben skall ha en revisore och en suppleant. Till revisor kan registrerat revisionsbolag
utses.
Styrelsens redovisningshandlingar skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före
årsmötet.
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det
sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju
dagar före årsmötet.
§ 5 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, av vilka två väljes på årsmötet. En ledamot, tillika
ordförande och sammankallande, utses av styrelsen.
§ 6 Möten
Med HTK hålles årsmöte senast den 15 mars varje år.
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Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen.
Extra allmänt möte kan utlysas av styrelsen och skall sammankallas då minst 20 procens av
klubbens röstberättigade medlemmar eller klubbens revisorer med angivande av skäl
skriftligen så begär. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall senast 14 dagar före mötet och anslås på klubbens
anslagstavla, publiceras på hemsidan samt genom mail till de medlemmar som angivit
mailadress.
Årsmötet och extra allmänt möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar,
som infunnit sig efter det att stadgeenlig kallelse utfärdats.
Årsmötets dagordning fastställes av styrelsen. Obligatoriska ärenden som skall förekomma är:
1.
2.
3.
4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Godkännande av röstlängden.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov
tjänstgöra som rösträknare.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av
röstberättigad medlem senast den 31 december.
10. Val av
a. styrelsens ordförande för en tid av ett år;
b. halva antalet ledamöter för en tid av två år;
c. en revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag
för en tid av ett år;
d. två ledamöter av valberedningen för en tid av ett år.
11. Bestämmande av nästa års medlemsavgifter samt fastställande av det engångsbelopp,
som skall erläggas för vinnande av ständigt medlemskap.
§ 7 Rösträtt
Medlemmar som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot klubben avseende föregående år
har rösträtt.
Ständiga ledamöter och hedersledamöter har rösträtt.
Ej röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
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§ 8 Val och beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering, om sådan begärs.
Med undantag av i punkt 10 nämnda fall avgörs vid votering alla frågor genom enkel
majoritet.
Omröstning sker öppet med undantag för personval som sker med slutna sedlar.
Vid öppen votering gäller vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden vid mötet,
om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.

§ 9 Förtjänsttecken
Klubbens förtjänsttecken kan enligt särskilda av styrelsen fastställda bestämmelser utdelas till
därav förtjänta medlemmar.
§ 10 Stadgefrågor m m
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning skall skriftligen inlämnas
till styrelsen senast den 31 december, som har att behandla och på kommande årsmöte
framlägga detsamma jämte eget utlåtande.
För förslagets antagande fordras att detsamma biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
Förslag om ändring av dessa stadgar eller klubbens upplösning får ej upptagas till behandling
såvitt det ej särskilt angetts i kallelsen till mötet.
Beslut om upplösning av klubben skall för att äga laga kraft stadfästas med två tredjedelars
majoritet på nästkommande ordinarie årsmöte. Sådant beslut skall innehålla föreskrift om
användning av klubbens tillgångarförbestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart
delgivas SvTF medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
åtföljda av revisionsberättelse jämte resultat- och balansräkning.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.
Dessa stadgar är antagna vid årsmöte den 11 mars 2018.
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