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Reviderade mallstadgar för golfklubb
BB redogjorde för totalt tre revideringar som behöver göras i SGF:s mallstadgar för
golfklubbar.

1.1

17 § om rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
§ 17 kompletteras med att mötet även kan ge ”annan person” rätt att yttra sig på mötet. Med
annan person menas exempelvis en konsult eller rådgivare som klubben anlitat för att ta
fram ett förslag eller underlag som årsmötet ska ta ställning till.

1.2

Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som
har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
mot klubben och under mötesåret fyllt lägst
15 år.
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för
röstberättigad medlem får rösträtten dock
utövas genom ombud. Ombud, som skall
uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får
inte företräda fler än en medlem och skall
själv vara medlem i föreningen.
Medlem som inte har rösträtt har yttrandeoch förslagsrätt på mötet.
Närvarande representanter för RF, DF, SGF
och GDF har yttranderätt på mötet.

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som
har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
mot klubben och under mötesåret fyllt lägst
15 år.
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för
röstberättigad medlem får rösträtten dock
utövas genom ombud. Ombud, som skall
uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får
inte företräda fler än en medlem och skall
själv vara medlem i föreningen.
Medlem som inte har rösträtt har yttrandeoch förslagsrätt på mötet.
Yttranderätt på mötet tillkommer även
närvarande representanter för RF, DF, SGF
och GDF samt den som mötet medger sådan
rätt.

21 § om ärenden som ska behandlas av årsmötet
I mallstadgarna finns en grundmall för vilka ärenden som årsmötet ska behandla, men också
ordningsföljden på dessa. Den punkt som reglerar propositioner och motioner är f.n.
placerad efter punkten om val till styrelsen mm. Denna ordning är inte bra eftersom
propositionerna och svaren på motionerna är författade av den avgående styrelsen.
Dessutom kan behandlingen av propositioner och motioner få inverkningar på valen av
omvalen av styrelsens ledamöter.
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden
behandlas och protokollföras:
…
11. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av (2) år;
c. [2] suppleanter i styrelsen med för dem
fastställd turordning för en tid av (1) år;

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden
behandlas och protokollföras:
…
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.
12. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
för en tid av (2) år;
c. [2] suppleanter i styrelsen med för dem
fastställd turordning för en tid av (1) år;

d. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid
av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter
ej delta;
e. [3]ledamöter i valberedningen för en tid av
ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.
…

1.3

d. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid
av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter
ej delta;
e. [3]ledamöter i valberedningen för en tid av
ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
…

10 § om medlemskap
Mallstadgarna innehåller en alternativ regel om att årsmötet kan och utse
hedersmedlemmar som befrias från att betala avgifter till klubben. För en del klubbar, och
beroende av hur den legala strukturen är utformad med extern banägare osv, bör regeln om
total avgiftsbefrielse ändras. Årsmötet ska kunna fatta beslut om att inte avgiftsbefria såväl
som att bestämma vilka avgifter som en befrielse ska avse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

10 § MEDLEMSKAP
Genom beslut av årsmötet får person på
förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem
i klubben. Hedersmedlem är befriad från
avgifter till klubben.

10 § MEDLEMSKAP
Genom beslut av årsmötet får person på
förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i
klubben. Årsmötet beslutar även om, och i så
fall specifikt vilka avgifter,
hedersmedlemmen ska befrias från att
behöva erlägga.

Vidtog diskussion varefter FS beslöt
att

fastställa de tre revisionerna i SGF:s mallstadgar för golfklubb som föreslagits och
redovisats under punkterna 12.1 - 12.3.

