Stadgar för Föreningen Sveriges Golfanläggningar
Godkända vid konstituerande föreningsmöte den 13 mars 2003
Reviderade 25 mars 2006, § § 4a och 15.
Reviderade 7 februari 2007, § § 13, 14, 15.
Reviderade den 12 mars 2012 angående namnbyte, säte och ett antal redaktionella
ändringar.
§ 1 Firma
Intresseföreningens firma är Föreningen Sveriges Golfanläggningar, FSG. (Federation of
Swedish Golfcourses).
§ 2 Ändamål
Föreningen har till syfte att stödja golfanläggningars intressen genom att representera
dem i Sverige och etablera kontakter med relevanta svenska och internationella
organisationer. FSG ska arbeta för att utveckla golfmarknaden och etablera nätverk
mellan föreningens medlemmar som medverkar till utbyte av erfarenheter.
FSG skall dessutom verka för att få fler att spela mer golf.
§ 3 Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Vaggeryds kommun, Jönköpings län.
§ 4 Medlemskap
Förening eller bolag som med sunda ekonomiska och etiska principer driver
golfanläggning skall kunna söka medlemskap.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.
Medlemsbolag anmäler den person som skall representera bolaget samt en suppleant för
denne. Båda äger rätt att närvara vid sammankomster och möten.
§ 4a Hedersmedlem
Av § 4 framgår att det endast är bolag eller förening som kan vinna medlemskap i
föreningen. Stämman kan dock efter förslag från styrelsen utse enskild person, som
utfört särskilt förtjänstfulla insatser för föreningens utveckling, till Hedersmedlem.
Hedersmedlem inbjuds att närvara vid föreningens årsstämma men är för övrigt inte
medlem i föreningen.
§ 5 Avgifter
Föreningens stämma beslutar om årsavgifter och serviceavgifter.

§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst tre (3) och högst fem (5)
ledamöter till udda antal, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet
ledamöter väljes varje år. Styrelsen sammanträder när så erfordras, eller när minst en
tredjedel av antalet styrelseledamöter framställer gemensam begäran därom. För giltigt
beslut i styrelsen erfordras att minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande och att minst hälften av dem sålunda biträder beslutet.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer.
Föreningen Golfanläggningar i nätverk ekonomisk förening äger rätt att adjungera
ledamot i styrelsen.
§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av de personer som
styrelsen bemyndigar därtill samt i övrigt i den omfattning och på det sätt styrelsen
bestämmer.
§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaps år är kalenderår.
§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsstämman för tiden
fram till nästkommande ordinarie årsstämma en (1) revisorer jämte en (1) suppleant.
§ 10 Handlingar
Det åligger styrelsen att senast en (1) månad före stämman överlämna erforderliga
redovisningshandlingar till revisorerna.
§ 11 Revisionsberättelse
Revisorerna skall efter verkställd revision avge en av dem undertecknad
revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall
överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie årsstämma.
§ 12 Årsstämma
Årsstämma skall äga rum före utgången av maj månad.
§ 13 Kallelse
Kallelse till stämma sker genom brev eller e-mail. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen
tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie års- och höststämma.

§ 14 Ärenden vid års- och höststämma
Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1
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Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av
röstlängd.
Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika
rösträknare.
Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
Av styrelsen hänskjutna frågor.
I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner.
Fastställande av antal styrelseledamöter.
Val av styrelseledamöter.
a. Ordförande
b. Styrelseledamöter
c. Styrelsesuppleanter
Val av revisorer.
Fastställande av antal ledamöter i valberedning, samt val av valberedning.
Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till behandling.

Vid höststämma skall följande ärenden behandlas:
1
2
3
4
5
6
7

Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av
röstlängd.
Val av stämmofunktionärer, ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika
rösträknare.
Beslut om årsavgift och budget för det kommande verksamhetsåret.
Av styrelsen hänskjutna frågor.
I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner.
Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till behandling.

§ 15 Motioner
Medlem som önskar få ärende/motion behandlad vid års- eller höststämma skall
skriftligen till styrelsen anmäla detta senast 6 veckor före stämman.
§ 16 Extra stämma
Kallelse till extra stämma sker genom brev eller e-mail. Kallelseåtgärd skall vara
vidtagen tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före extra stämma. Styrelsen
beslutar om extra stämma eller när minst 1/3 av medlemmarna så begär.
§ 17 Omröstning
Omröstning vid stämma sker öppet. Val sker öppet om inte någon röstberättigad begär
annat. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning. I övriga frågor
gäller föreningslagen.
§ 18 Förslagsrätt och rösträtt
Rätt att deltaga i stämmoöverläggningar och framställa förslag tillkommer medlemmar
upptagna i röstlängd. Alla beslut vid stämman utövas av närvarande medlemmar,
upptagna i röstlängd och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Röstberättigad
medlem får som ombud genom fullmakt företräda endast en medlem. Fullmakten skall
vara skriftligt dagtecknad och gäller endast för stämman.

§ 19 Överskott
Uppkommet överskott skall, sedan i lag föreskrivna avsättningar och dispositioner gjorts,
avsättas till en dispositionsfond. Årsstämman kan besluta om annan disposition av
överskottet.
§ 20 Uteslutning
Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller eljest av
vårdslöshet eller uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan och innebär förlust
av rätt att återfå erlagd avgift.
§ 21 Utträde
Uppsägning av medlemskap för utträde skall vara skriftligt. Uppsägning skall vara
styrelsen tillhanda senast den 30 september respektive år för att utträde skall kunna ske
vid samma kalenderårs utgång. Vid senare uppsägning sker utträde först vid nästa
kalenderårs utgång.
§ 22 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande stämmor,
varav den ena skall vara årsstämma. Vid den andra stämman krävs för giltig ändring att
förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
§ 23 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna användas till ändamål som
främjar golfens utveckling i Sverige på sätt som beslutas av den vid tillfället sittande
styrelsen. Beslut om upplösning skall innehålla beslut om tillgångarnas placering.

