PTKS – PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM
STADGAR
Antagna den 25 oktober 2014

Med ändringar 1988 05 18 (§ 3), 1991 05 16 (§§ 1, 2 och 8), 1997 09 11 (§§ 3 och 4),
1999 09 25 (§§3 och 4), 2002 09 26 (§ 1) samt 2014 10 25 (§§1, 3 och 4)

§1
Pensionärernas Tennisklubb Stockholm har till ändamål att samla pensionärer för gemensam
trevnad med tennissport som främsta punkt på programmet.
§2
Medlemskap i Pensionärernas Tennisklubb Stockholm kan vinnas av alla pensionärer.
§3
Styrelsen skall förutom ordförande bestå av minst sex ledamöter. Styrelsens ordförande
väljs av årsmötet för en tid av ett år. Nya ledamöter, liksom omval av sittande ledamot, väljs
likaledes av årsmötet för en tid av ett eller två år.
§4
Årsmötet utser varje år:
• Två revisorer jämte en revisorssuppleant
• Minst tre ledamöter i tävlingskommittén, varav en ledamot skall vara ledamot i
styrelsen. Inom sig utser kommittén ordföranden
• Tre ledamöter i valberedningen. Inom sig väljer valberedningen ordförande.
§5
Klubbens firmatecknare är ordföranden och kassören, var för sig eller tillsammans.
§6
Årsavgiften bestäms av årsmötet för nästkommande år.
§7
Klubben svarar endast med sina tillgångar för sina förbindelser.
§8
Klubbens verksamhetsår är perioden 1 juli – 30 juni. Årsmötet skall hållas före utgången av
oktober månad.
§9
Beslut om stadgar eller ändring av dessa skall ske vid årsmöte med minst tre fjärdedels
majoritet av de vid årsmötet närvarande.

§ 10
Medlem som bryter mot stadgarna eller i övrigt uppträder olämpligt kan av styrelsen
uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att till styrelsen ingiva synpunkter på ärendet och
anhålla om ändring av beslutet.
§ 11
Skall klubben upplösas måste beslut fattas på två på varandra följande möten, varav ett
årsmöte, varvid beslut tas om hur eventuella tillgångar skall hanteras.
§ 12
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före utsatt datum genom anslag i PTKS:s
tennislokal och på klubbens hemsida.
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