STADGAR
Ideella föreningen Svenska Golf & Companies
– Golfens branschförening i Sverige
§ 1 Namn och firma
Föreningens namn och firma är: Ideella föreningen Svenska Golf & Companies – Golfens
branschförening med firma Svenska Golf & Companies – Golfens branschförening med
organisationsnummer 802014-8584.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen är en branschförening för tillverkare, leverantörer och återförsäljare samt övriga
organisationer inom golfen i Sverige.
Föreningen arbetar för att främja och effektivisera handeln med golfartiklar genom att
erbjuda kunskap, organisera mässor, arrangera inköpsdagar och verka för god lönsamhet
och tillväxt.
Ledorden för föreningen och verksamheten är att inspirera och främja golfens utveckling
genom effektivitet, kunskap och samordning
– för en hållbar handel med golfartiklar i Sverige.
Föreningen har som huvudsakliga och övergripande mål att;
– verka för en ökad marknad för golfartiklar och att främja en sund
utveckling inom branschen
– verka för god kvalitet och standard inom branschen
– verka för att handeln med golfartiklar bedrivs på ett så hållbart sätt som möjligt
– årligen arrangera försäljnings- och inköpstillfällen för hela branschen
– företräda medlemmarna gentemot myndigheter, media och andra organisationer
– i möjligaste mån samordna olika mål med Svenska Golfförbundets
Föreningen har inget vinstintresse, eventuell vinst som uppstår i föreningen ska
återinvesteras i föreningens verksamhet.

§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen ska i enlighet med av föreningsstämman fastställda kriterier och
efter styrelsens prövning, beviljas företag som utövar verksamhet inom golfbranschen.
Företagen ska inom branschen bedriva tillverkning, vara leverantörer eller återförsäljare
alternativt driva verksamhet som är förenlig med ovanstående.

§ 5 Medlemskapets upphörande
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen minst sex månader före det årsskifte, vid
vilket medlemskapet ska upphöra.
Medlem som bryter mot dessa stadgar, som inte följer föreningens syfte eller föreningens
beslut, eller som på annat sätt motverkar föreningens ändamål, verksamhet eller intressen
eller på annat sätt skadar föreningen kan med omedelbar verkan uteslutas genom beslut av
föreningsstämman. För att ett sådant beslut ska vara giltigt fordras att två tredjedelar av
föreningens medlemmar biträder beslutet.

§ 6 Avgifter
Medlem ska betala en årlig medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften ska fastställas av
ordinarie föreningsstämma för innevarande år.
Medlem ska även betala en årsavgift till föreningen. Avgiften beräknas utifrån respektive
medlems fakturerade omsättning på den svenska golfmarknaden under föregående
verksamhetsår.
Andra modeller för avgifter kan förekomma beroende på förstaårs-medlemskap och tidpunkt
för inträde.

§ 7 Styrelse
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva
ledamöter. Ordinarie föreningsstämma ska bland de valda ledamöterna välja ordförande.
Ordföranden eller ledamot behöver inte vara en medlemsrepresentant. Styrelsen ska inom
sig utse en vice ordförande.
Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på antigen ett år eller två år.
Föreningen bör eftersträva nya ledamöter då perioden upphör. Föreningen bör också
eftersträva både mångfald och jämlikhet bland styrelsens ledamöter.
Det är valberedningens ansvar att se till att styrelsen alltid har ledamöter vars förordnanden
överlappar varandra tidsmässigt och att föreningen inte står utan styrelse.

§ 8 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens
beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
Det åligger styrelsen bland annat att noggrant följa utvecklingen inom föreningens
verksamhetsområden och vidta de åtgärder, som kan vara påkallade för att främja
föreningens ändamål.

Det innebär att styrelsen bland annat ska:
– besluta i angelägenheter inom föreningens verksamhetsområde, som är av
sådan art att de inte bör hänskjutas till föreningsstämman
– förbereda förslag som är beroende av föreningsstämmans avgörande
– verkställa föreningsstämmans beslut
– främja anslutning till föreningen och besluta om antagandet av nya medlemmar
– ta fram och fastställa medlemskriterier för nya medlemmar
– tillsätta arbetsgrupper för de områden där det behövs
– tillsätta en verksamhetschef/verkställande direktör i föreningen för att biträda
styrelsen vid handhavandet av föreningens angelägenheter
– ansvara för föreningens medel och låta föra föreningens räkenskaper
– till föreningens ordinarie föreningsstämma avge verksamhetsberättelse
– jämte resultat- och balansräkning, samt utarbeta budgetförslag
– besluta om rätten att teckna föreningens firma
– tillse att föreningens medlemmar i alla avseenden följer gällande stadgar,
utfärdade beslut och avtal
– i övrigt vidta åtgärder som avser att främja föreningens ändamål,
verksamhet och intressen
Styrelseledamot får under inga förhållanden för egen eller annans räkning utnyttja
information, som erhållits till följd av rollen som styrelseledamot, förrän samtliga av
föreningens medlemmar erhållit samma information.
Det är viktigt att understryka att styrelsemedlem i första hand ska driva branschens frågor
och föreningens intressen och inte företräda sitt eget företags intressen i sitt arbete som
styrelsemedlem för föreningen.

§ 10 Firmateckning
Föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen
utser. Om verksamhetschef har utsetts tecknar han eller hon föreningens firma beträffande
den löpande förvaltningen.

§ 11 Verksamhetschef/Verkställande direktör
Styrelsen kan utse en verksamhetschef eller verkställande direktör. Annan än styrelseledamot
får utses. Har verksamhetschef/verkställande direktör utsetts ska han eller hon sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

§ 12 Arbetsgrupper
Föreningens verksamhet ska efter behov bedrivas i arbetsgrupper med lämplig kompetens
från medlemmar och eventuell utomstående expertis. Föreningens styrelse beslutar om
inrättandet och sammansättningen av arbetsgrupper.

§ 13 Valberedning

För beredning av val som föreningen har att förrätta vid föreningsstämman ska föreningen
på ordinarie föreningsstämma utse en valberedning. Valberedningen ska bestå av två eller
tre ledamöter, av vilka en ska vara sammankallande. Valberedningens ledamöter utses för ett
år i taget.
Valberedningens förslag till val ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före
föreningsstämman.

§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Revisor
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och, i
förekommande fall, verksamhetschefen/den verkställande direktörens förvaltning ska
ordinarie föreningsstämma utse en revisor och högst en revisorssuppleant. Revisorn och, i
förekommande fall, revisorssuppleanten ska vara godkänd eller auktoriserad revisor. Till
revisor kan utses ett registrerat revisorsbolag med en huvudansvarig revisor som ska vara
auktoriserad revisor.
Styrelsen ska senast (sex veckor) före ordinarie föreningsstämma till revisorn överlämna
räkenskaperna för det gångna året, jämte protokoll och andra handlingar som ger
upplysningar om föreningens verksamhet. Revisorn ska senast tre veckor före ordinarie
föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen under första halvåret på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Extra föreningsstämma ska hållas för särskilt angivet ändamål när styrelsen finner det
nödvändigt eller då skriftlig begäran framställs av minst en tredjedel av föreningens
medlemmar. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
Kallelse till föreningsstämma ska ske genom e-post eller brev till medlemmarna skickas minst
14 dagar före ordinarie föreningsstämma och minst sju dagar före extra föreningsstämma.
Motioner till ordinarie föreningsstämma från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast
sex veckor före stämman. Vid föreningsstämman får beslut fattas endast i frågor som
upptagits i kallelsen.
Föreningsstämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har
utsett.
Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman. Vid föreningsstämman
ska föras protokoll, som justeras av två därtill utsedda justeringspersoner.

§ 17 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman

2.

Anmälan om ordförandens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman

3.

Val av två justeringspersoner

4.

Upprättandet och godkännandet av röstlängd vid stämman

5.

Godkännande av kallelse till stämman

6.

Godkännande av dagordning för stämman

7.

Föredragning avseende föreningens verksamhet

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.

Föredragning av revisorns berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och i förekommande fall,
verksamhetschefen/den verkställande direktören
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
17. Fastställande av budget för innevarande år
18. Fastställande av medlems- och serviceavgifter
19. Behandling av anmälda motioner
20. Övriga frågor, som framläggs av styrelsen

§ 18 Rösträtt vid föreningsstämman
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rätt vid
föreningsstämma genom ombud med skriftlig fullmakt. Högst två medlemmar får företrädas
samtidigt. Eventuell verksamhetschef/verkställande direktör i föreningen får inte företräda
någon medlem. Om medlem vid föreningsstämma representeras av mer än en person kan
samtliga yttra sig, men endast en av den utöva medlemmens rösträtt.
Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet, om inte annat beslutas av stämman. Val ska
dock ske genom sluten omröstning om medlem så begär. Vid lika röstetal ska
mötesordförande ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom
lottning.

§ 19 Ändring av stadgar
Föreningsstämman kan besluta om ändring av dessa stadgar. Uppgift om stadgeändringen
och dess innebörd ska framgå i kallelsen till föreningsstämman.
För beslut om ändring av stadgarna krävs enhälligt beslut vid en föreningsstämma eller
likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads
mellanrum, varvid beslutet vid den sista av dessa stämmor ska ha biträtts av minst två

tredjedelar av de vid stämman röstberättigade.
§ 20 Föreningens upphörande
Föreningsstämman kan besluta om att föreningen ska upplösas. Ett sådant beslut ska fattas i
samma ordning som beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 19.
Beslut om upphörande av föreningen ska innehålla bestämmelser om hur föreningens
tillgångar ska disponeras.

§ 21 Tvister
Tvister mellan föreningen å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller
medlem å andra sidan, ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om
dessa förhandlingar är resultatlösa ska tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

