
Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb  (LTK) 
 
Lunds Tyngdlyftningsklubb bildades den 17 september 1945 och vann inträde i Svenska 
Riksidrottsförbundet den 2 oktober 1945. Klubben har till syfte att verka för en god andlig 
och fysisk fostran av medlemmarna genom att utöva styrkelyft, tyngdlyftning och 
styrketräning. Lunds TK har kommuntillhörighet i Lund. 
 
MEDLEMSKAP 
 
§ 1 Rösträtt 
 
Medlem i Lunds Tyngdlyftningsklubb äger rösträtt vid årsmöte och klubbmöten. 
 
§ 2 Inträde 
 
Medlemskap erhålles genom att medlemsavgiften erläggs, eller genom ideellt styrelsearbete, 
samt att personlig ansvarsförbindelse undertecknas (se bilaga 1). 
 
Medlemskapet beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.  
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas 
den som fått avslag på medlemsansökan. 
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i 
RF:s stadgar. 
Genom beslut av ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot. 
 
§ 3 Avgifter 
 
Medlem erlägger avgift med av årsmötet beslutad storlek och medlemsavgiften gäller för ett 
kalenderår, såvida årsmötet inte beslutar annorlunda. Medlemskortet är personligt och får inte 
överlåtas. 
 
Styrelsen äger rätt att i samband med budgetarbete sätta medlemsavgiften inför kommande år. 
Hedersmedlem är befriad från avgifter. 
 
Genom att erlägga en avgift, vars storlek och varaktighet bestäms av styrelsen, finns möjlighet 
att tillfälligt träna i klubbens lokaler. 
 
Skulle klubbens betalningsförmåga visa sig otillräcklig för att bestrida dess utgifter, har 
medlemmarna rätt att på styrelsens förslag bestämma om en extra inbetalning. Denna 
inbetalning skall vara maximerad till 100 kronor per medlem och år. Sedan beslut fattats om 
extra avgift skall den inbetalas av klubbens samtliga medlemmar. 
 
Ingen äger rätt att återfå avgift som betalats till klubben. 



 
§ 4 Uteslutning 
 
Styrelsen kan ur klubben utesluta medlem som bryter mot Svenska Riksidrottsförbundets, 
Svenska Styrkelyftsförbundets, distriktsförbundets eller klubbens stadgar, eller som 
bevisligen motarbetar klubbens intressen. (Se också § 19). Härvid skall medlemmen ifråga 
beredas möjlighet att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande i 
ärendet. 
 
Styrelsen och föreningen skall verka för en dopingfri klubb och verksamhet. 
Medlem som ej verkar för en dopingfri klubb och verksamhet kan bestraffas enligt 14 kap. 
RF-stadgar. 
 
Medlem som underlåter att inställa sig till beordrad dopingkontroll eller som genom medel 
och/eller metod eller på annat sätt försvårar dopingtest kan bestraffas enligt 14 kap. 
RFstadgar. 
 
Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med klubbstyrelsen söka ändring i 
styrelsens beslut. Detta under förutsättning att skriftligt besvär inkommit till styrelsen inom 
14 dagar efter delgivningen av beslutet. 
 
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade avgifter, åligger det 
styrelsen att återkalla beslutet om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. 
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan 
klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter. 
 
§ 5 Rättigheter och skyldigheter  
 
Medlem  

  
• skall följa föreningens, Specialidrottsförbundets (SF), Specialidrottsdistriktsförbundets 

(SDF)  och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, bestämmelser och beslut. 
 
• har tillträde till klubbens lokaler på därför bestämda tider. 

 
• har rätt att delta i klubbens tävlingar och att representera klubben vid tävlingar som 

anordnas av annan klubb, distriktsförbund eller Svenska Styrkelyftsförbundet, såvida 
inte skälig grund föreligger, se nedan. 

 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. 

 
• får inte representera Lunds tyngdlyftningsklubb, vare sig på tävling eller i andra 

sammanhang, om inte styrelsen medgivit detta. Styrelsen kan endast neka medlem att 
representera Lunds tyngdlyftningsklubb på tävling om skälig grund föreligger; 
frånvaro från gemensam träning inför tävling är ett sådant skäl. 

 
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid  

upplösning av föreningen. 



STYRELSEN 
 
§ 6 Styrelse och val av styrelse 
 
Styrelsen, jämte övriga medlemmar som klubben kan utse, handhar klubbens angelägenheter. 
 
Styrelsen består av 5st ordinarie medlemmar; ordförande, sekreterare, kassör samt  
2 ledamöter. Därutöver väljs 2 suppleanter. 
 
Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. 
Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, väljs för en tid av två år. 3 ledamöter i 
styrelsen väljs för en tid av två år, varvid val av sekreterare och kassör inte får ske samma år 
och 1 ledamot väljs för en tid av ett år. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 
begärt det.   
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av 
en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 
 
§ 7 Styrelsens åligganden  
 
Det åligger styrelsen: 
 
 att verka för klubbens framåtskridande och att tillvarata dess intressen, 
 
 att se till att moderförbundens och klubbens stadgar efterlevs, 
 
 att kalla medlemmarna till sammanträden och där lägga fram förslag och yttranden som    
 kommit in, 
 
 att lägga fram årsberättelse till årsmötet, 
 
 att bestämma om klubbens representation vid tävlingar 
 
§ 8 Styrelsens ansvarighet 
 
Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för klubbens tillhörigheter och kontanter. 
 
Styrelsemedlem som till protokollet angivit reservation mot beslut som fattats av styrelsen är 
därigenom fri från ansvar. 
 
§ 9 Ordföranden 
 
Det åligger ordföranden: 
 
 att se till att styrelsen eller klubben är beslutsmässig vid respektive sammanträde,  
  
 att leda styrelsens och klubbens förhandlingar,  
  



 att föra klubbens talan om klubben inte i särskilt fall bestämmer annorlunda, 
 
 att jämte sekreteraren och kassören övervaka att fattade beslut verkställs,  
 
 att vid behov sammankalla styrelsen och klubben, att se till att dessa stadgar efterlevs. 
 
§ 10 Sekreteraren 
 
Det åligger sekreteraren: 
 
 att föra och förvara protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden, 
 
 att registrera och förvara inkommande skrivelser, 
 
 att om ordföranden inte bestämmer annorlunda, underteckna utgående skrivelser  
 och förvara kopior till dessa, 
 
 att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse, 
 
 att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, 
 
 att jämte ordföranden och kassören övervaka att fattade beslut verkställs. 
 
§ 11 Kassören 
 
Det åligger kassören: 
 
 att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben, 
 
 att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper, som skall kunna visas upp för  
 styrelsen och revisorerna om så erfordras, 
 
 att till betryggande belopp försäkra klubbens idrottsmateriel, priser och övriga  
 tillhörigheter, 
 
 att jämte ordföranden och sekreteraren övervaka att fattade beslut verkställs. 
 
 
MÖTEN 
 
§ 12 Årsmöte, styrelsemöte och klubbmöte  
 
Klubbens årsmöte hålls i februari eller mars. 
 
Styrelsemöten hålls när så erfordras, liksom klubbmöten. 
 
Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen och anslås i träningslokalen minst sju 
dagar i förväg. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. 
 



Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 
1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av  
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På 
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 
 
§ 13 Rösträtt 
 
Rösträtt har medlem som erlagt föreskrivna avgifter och som under året uppnår en ålder av 
lägst 14 år. 
 
Rösträtt får inte utövas med fullmakt. 
 
§ 14 Beslutsmässighet 
 
Styrelsen är beslutsmässig 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. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
Klubbmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 
 
§ 15 Beslut 
 
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). 
 
Vid votering bestäms utgången - utom i frågor som berörs i § 21 och § 22 - genom enkel 
majoritet. 
 
Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla 
som biträds av ordföranden. 
 
Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
§ 16 Årsmötet 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande föredragningslista tillämpas: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
3. Fråga om mötets behöriga utlysning  
 
4. Fastställande av röstlängd för mötet 
 
5. Fastställande av dagordning 
 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse. 
 
7. Föredragning av revisionsberättelsen. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 



 
 
9. Val av 

  a) föreningens ordförande för en tid av två år 
  b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år, varvid val av sekreterare och kassör        

inte får ske samma år 
   c) 1 ledamot för en tid av ett år 
  d) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år 
  e) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta.) 
  f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande 

 
10. Val av ombud till förbundsmöte. 
 
11. Fastställande av årsavgift. 
 
12. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande               
      verksamhets-/räkenskapsåret. 
 
13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 
 
14. Övriga frågor. 
 
 
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION  
 
§ 17 
 
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01-01 - 12-31. 
 
Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning o.d.) skall 
tillställas revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. 
 
§ 18 
 
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste 
räkenskapsåret samt att överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 7 dagar före 
ordinarie årsmöte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
§ 19 
 
Det är varje tränandes skyldighet: 
 
 att följa gällande regler och ordningsföreskrifter,  
 
 att handha klubbens materiel på ett aktsamt sätt, 
 
 att bidra till att en god ordning upprätthålls. 
 
Grov eller upprepad oaktsamhet om klubbens materiel kan medföra kostnadsansvar och 
uteslutning ur klubben/förlust av träningsrätt i klubben. 
 
 
STADGEFRÅGOR 
 
§ 20 Stadgeändring 
 
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte 
och skall ha inlämnats till behandling av styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet. För att ett 
sådant förslag skall godkännas fordras minst 2/3 majoritet bland klubbens närvarande 
röstberättigade medlemmar. 
 
§ 21 Klubbens upplösning 
 
Klubben kan endast upplösas om tvingande omständigheter fordrar detta. Beslut om att 
klubben skall upplösas skall fattas vid ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra möte 
med klubben. Mellan dessa två möten skall minst 30 dagar ha förflutit. 
 
För att en upplösning av klubben skall kunna vinna laga kraft fordras att minst 2/3 av 
klubbens närvarande röstberättigade medlemmar är eniga därom vid båda mötena. 
 
§ 22 
 
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av klubbens 
tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande syfte och skall omedelbart delgivas Svenska 
Styrkelyftsförbundet tillsammans med bestyrkta avskrifter av årsmötets och extramötets 
protokoll i ärendet. Till beslut skall fogas revisionsberättelse tillsammans med balans-, vinst- 
och förlustberäkningar. 
 
§ 23 
 
Utöver dessa stadgar gäller Svenska Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och 
anvisningar samt Svenska Styrkelyftsförbundets och Sydsvenska Styrkelyftsförbundets 
stadgar, tävlingsreglementen och övriga föreskrifter som utfärdats i vederbörlig ordning. 
  
 


