Stadgar
Wermdö Golf & Country Club
Konstituerad
Stiftad
Hemort
Stadgarna fastställda
Stadgarna ändrade

1960.12.02
1966.03.06
Värmdö kommun
1966.03.06
1968.12.07 - 1969.05.31
1980.10.18 - 1980.12.06
1983.12.08
1984.09.10 - 1984.12.10
1986.01.15
1988.01.13
1989.01.24
1990.01.24
1991.01.23 - 1991.04.25
1992.11.17 - 1993.02.18
1994.04.21
1997.07.30 - 1998.03.26
2000.03.30 - 2001.03.22
2004.04.01 - 2005.04.05
2005.06.21 - 2006.03.30
2011.04.05 - 2012.04.03

§ 1 Ändamål
Wermdö Golf & Country Club har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle till golfspel och annan
rekreation i enlighet med av årsmöte fastställt måldokument.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller
omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens
ändamål eller intressen.
Klubbens medlemmar kan, genom beslut på årsmöte, inom ramen för det i § 19 angivna totala antalet
medlemmar, indelas i olika kategorier.
Innehavare av andelsbevis är medlem i klubben i enlighet med av årsmöte fastställda ”Allmänna regler för
innehavare av andelsbevis”.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall redovisas skälen och vad
sökanden har att iakttaga enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar om han önskar överklaga beslutet.
Beslutet skall i skriftlig form inom tre dagar avsändas till sökanden.
Till hedersmedlem kan årsmöte, på förslag av styrelsen, utse person som gjort sig synnerligen förtjänt
därav.
Till kallad medlem kan styrelsen, för ett år i taget, utse person som genom särskilda insatser för klubben
gör eller har gjort sig förtjänt därav.
§ 3 Utträde ur klubben
Medlem med andelsbevis, som vill utträda ur klubben, äger rätt att sälja beviset till annan klubbmedlem
som ej har andelsbevis. Han äger också rätt att sälja beviset till blivande medlem som kan godkännas av
styrelsen; han kvarstår dock som medlem intill dess styrelsen beslutat bevilja köparen av andelsbeviset
medlemskap.

Medlem utan andelsbevis, som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem utan andelsbevis, som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att
göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen
inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
§ 4 Uteslutning ur klubben
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han underlåtit att betala stadgade avgifter,
motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av
styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta
åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall redovisas skälen och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han
önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet
avser.
§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i klubben
* har rätt att nyttja klubbens anläggning i den utsträckning årsmöte fastställt för den kategori medlemmen
tillhör,
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
* har rätt till information om klubbens verksamhet,
* äger medtaga gäster i den omfattning och mot de avgifter klubben bestämmer,
* skall följa klubbens stadgar, av klubbens styrelse och kommittéer fattade beslut och utfärdade
föreskrifter samt de i § 22 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
* skall betala de avgifter som beslutas av klubben.
Medlem i klubben som innehar andelsbevis
* är dessutom bunden av och skall följa, av årsmöte fastställda, ”Allmänna regler för innehavare av
andelsbevis”.
§ 6 Inträdes- och årsavgifter samt kapitalinsatser och medlemslån
För medlemskap i klubben erlägges de inträdes- och årsavgifter som beslutas av årsmöte.
Hedersmedlem och kallad medlem är befriade från avgifter.
Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen helt eller delvis befria medlem från inträdes- och/ eller
årsavgift.
Medlem som innehar andelsbevis skall därutöver bistå klubben med kapitalinsats och medlemslån i den
omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte.
Medlem skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån.
Om långivaren, dvs medlemmen, utträder ur klubben skall klubben lösa lånet så snart detta är möjligt,
dock senast inom ett år efter utträdet.
§ 7 Deltagande i tävlingar och dylikt
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de
bestämmelser som utfärdats av Svenska Golfförbundet (SGF).
§ 8 Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex till tolv övriga
ledamöter.
Styrelsen skall ha sitt säte i Värmdö.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om
vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare som behövs samt inom eller utom
sig ordföranden i kommittéer.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt.
Han får utses till befattning inom styrelsen.
Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som skall utsändas till styrelsens ledamöter senast i
samband med kallelse till nästkommande sammanträde, samt hållas tillgängliga för medlemmarna.
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté, annat organ i klubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av
bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
§ 9 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de personer, inom eller utom styrelsen, som
styrelsen därtill befullmäktigar.
§ 10 Kommittéer
Styrelsen tillsätter de kommittéer som den anser erforderliga för klubbens verksamhet. Ordförande i
kommitté föreslår såväl antal medlemmar i som sammansättning av kommittén. Förslaget skall fastställas
av styrelsen. Vid kommittésammanträde skall beslutsprotokoll föras som snarast därefter skall tillställas
styrelsen.
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 12 Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens
arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper sammanförs i bokslut per den 31 december varje år och överlämnas till revisorerna
för granskning senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre
veckor före årsmötet.
§ 13 Årsmötet
Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålles varje år före utgången av maj månad. Styrelsen
bestämmer tid och plats för mötet, vilket skall meddelas medlemmarna senast 60 dagar före mötet.
Kallelse, innehållande förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelse,
revisionsberättelse, verksamhetsplan med förslag till drift- och investeringsbudget, styrelsens

propositioner och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 14
dagar före årsmötet, per post eller e-post, utsändas till medlemmarna.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för honom av vice ordförande. Skulle även
denne vara frånvarande, öppnas sammanträdet av den närvarande ledamoten av styrelsen som sammanlagt
har flest antal år i klubbens styrelse.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
a. fastställande av röstlängd för mötet,
b. fråga om mötet har behörigen utlysts,
c. fastställande av föredragningslista,
d. val av ordförande och sekreterare för mötet,
e. val av två protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet,
f. styrelsens verksamhetsberättelse innefattande resultat- och balansräkning för det senaste
räkenskapsåret,
g. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret,
h. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,
i. fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget för innevarande
räkenskapsår,
j. val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år,
k. val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
l. val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta,
m. val av ledamöter i valberedning,
n. behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
Beslut om stadgeändring eller beslut i fråga av för klubben större ekonomisk eller eljest väsentlig
betydelse får fattas endast om frågan finns med på föredragningslistan för mötet.
§ 14 Extra årsmöte
Styrelsen äger kalla klubben till extra årsmöte när den finner att detta är erforderligt.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för
begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas
inom två månader från kallelsen.
Underlåter styrelsen att efterkomma begäran om extra årsmöte som skett på sätt som här sagts, äger de
som har påkallat mötet, utlysa detsamma.
Kallelse jämte föredragningslista och eventuella handlingar skall, senast 7 dagar före mötet utsändas per
post eller e-post till klubbens samtliga medlemmar.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet och som angivits i föredragningslistan upptas till
behandling.
§ 15 Rösträtt, omröstning och beslut
Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlem med andelsbevis som erlagt förfallna avgifter och uppnått
myndig ålder samt hedersmedlemmar.
Årsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Rösträtt får
ej utövas genom fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt på mötet.

Vid årsmöte och styrelsesammanträde gäller, där ej föreskrift om särskild röstpluralitet givits i stadgarna,
den mening för vilken de flesta rösterna avgives.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden; dock att val avgöres genom lottning.
Beslut fattas med acklamation. Begäres omröstning skall den verkställas öppet utom vid val, då den skall
ske med slutna sedlar.
§ 16 Valberedning
Årsmötet skall välja en valberedning med uppgift att till nästkommande årsmöte föreslå namn på
styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter samt ledamot i valberedningen.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka samtliga skall vara röstberättigade vid årsmöte.
Därutöver utser styrelsen inom sig en representant att utan rösträtt ingå i valberedningen. Sammankallande
i valberedningen är den ledamot som under flest antal år i följd varit ledamot av sittande valberedning.
Valberedningens ledamöter väljs på tre år. Vid årsmötet börjar en av de tre mandatperioderna att löpa
vilket innebär att en ny ledamot väljs vid årsmötet samtidigt som den som är äldst i tjänst avgår. Ledamots
tid i valberedningen får ej överstiga tre år i följd och en avgående ledamot kan inte återväljas förrän efter
ett år.
Valberedningen kan inom ramen för klubbens stadgar och i samråd med sittande styrelse föreslå årsmötet
annat antal styrelseledamöter än sittande styrelses. Valberedningen skall därvid motivera föreslagen
förändring av antalet styrelseledamöter för instundande arbetsår.
Valberedningen skall senast den 1 januari varje år informera klubbens medlemmar om vilka
styrelseledamöter som står i tur att avgå, samt huruvida avsägelse föreligger för återval. Valberedningen
skall i samband därmed från medlemmarna även infordra förslag till ordförande, styrelseledamöter,
revisorer och revisorssuppleanter. Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari.
Efter att ha förvissat sig om att föreslagna personer är villiga att åtaga sig respektive uppdrag inom
klubben, upprättar valberedningen förslag till komplett styrelse samt förslag till revisorer och
revisorssuppleanter för kommande år. Valberedningen upprättar även förslag till ny medlem i
Valberedningen för nästa 3-årsperiod. Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till instundande
årsmöte.
Därutöver skall valberedningen, på styrelsens uppdrag, bistå styrelsen med att finna lämpliga personer
villiga att åtaga sig andra uppdrag inom klubben.
§ 17 Valbarhet
Valbar till klubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.
Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.
§ 18 Klubbens anläggningar
För att uppnå klubbens ändamål är klubben ägare av samtliga aktier i Wermdö Golf AB, vilket bolag äger
fastigheterna Värmdövik 2:1-3 omfattande c:a 600.000 kvm land och 216.000 kvm vatten. På denna
fastighet är klubbens golfbana, klubbhus med swimmingpool, tennisbana, tjänstebostäder, brygga och
övriga anläggningar belägna.
Bolaget skall svara för drift och skötsel av samtliga ovan nämnda anläggningar.
Klubbens styrelse utövar rösträtten för klubbens aktier på bolagsstämmor i Wermdö Golf AB och skall
tillse att bolagsstyrelsen är identisk med klubbens styrelse samt att verksamheten i bolaget drivs i enlighet
med WGCC:s måldokument, stadgar och vid varje tidpunkt gällande ägardirektiv. Vidare åligger det
klubbens styrelse att tillse, att styrelsen för Wermdö Golf AB genom föreskrifter i bolagsordningen eller i
arbetsordningen för bolagets styrelse blir förpliktigad, att varje fråga om avyttring, pantsättning eller annat

dylikt förfogande helt eller delvis - direkt eller indirekt - av bolaget tillhörig fast egendom hänskjutes till
godkännande av klubbens medlemmar på årsmöte enligt vad som nedan stadgas i denna paragraf.
För beslut som innebär att klubben avyttrar, pantsätter eller eljest förfogar över aktierna i Wermdö Golf
AB - helt eller delvis - direkt eller indirekt - erfordras också godkännande av klubbens medlemmar på
årsmöte enligt vad som nedan stadgas i denna paragraf.
Endast medlemmar som innehar andelsbevis och som erlagt förfallna avgifter har rösträtt i dessa frågor.
För sådant godkännande, som avses i denna paragrafs andra och tredje stycken enligt ovan, fordras att
beslutet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, biträtts av minst 2/3 av samtliga
röstande. Det senare av dessa möten får äga rum tidigast 90 dagar efter det första. Frågan skall i behörig
ordning ha upptagits på föredragningslistan för mötet.
§ 19 Antal medlemmar
Klubbens totala antal fysiska medlemmar med spelrätt får inte överstiga 950 st, varav antalet medlemmar
med andelsbevis får uppgå till högst 810 st.
För beslut om ändring av nämnda antal krävs godkännande av klubbens medlemmar i den ordning som
stadgas ovan i § 18 sista stycket. Endast medlemmar som innehar andelsbevis och som erlagt förfallna
avgifter har rösträtt i denna fråga. Frågan skall i behörig ordning ha upptagits på föredragningslistan för
mötet.
§ 20 Ändring av stadgarna
För beslut om ändring av dessa stadgar eller för beslut om klubbens upplösning fordras beslut av två på
varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med biträde av minst 2/3 av samtliga röstande. Det senare
av dessa möten får äga rum tidigast 90 dagar efter det första.
§ 21 Klubbens upplösning
I beslut om upplösning skall anges hur behållningen skall fördelas mellan medlemmar med andelsbevis.
Sådant beslut om upplösning skall omedelbart delges Svenska Golfförbundet med bifogande av bestyrkta
avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet jämte revisionsberättelse samt resultat- och
balansräkningar.
§ 22 Övrigt
WGCC är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF), Stockholms Golfförbund och är därigenom ansluten
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser
och beslut.

