VEDTÆGTER FOR SPARTA ATLETIK & LØB

vedtaget ved den ordinære generalforsamling i Sparta d. 24. februar 2020
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Sparta Atletik & Løb. Foreningen er stiftet den 8. november 1898, og har hjemsted på
Østerbro i København.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er
1. at fremme og udvikle atletik som elite- og breddeidræt til glæde for medlemmer i alle aldre og
medvirke til opfyldelse af individuelle sportslige mål.
2. at arrangere motionsløb, der er åbne for både medlemmer og offentligheden.

§ 3 Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af Dansk Atletik.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan optages alle, der anerkender klubbens vedtægter og forbundets love. Ved optagelse
opgives navn, adresse, mailadresse, telefonnr. og fødselsdato.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Hertil kræves, at mindst 2/3 af
de afgivne stemmer afgives til støtte for forslaget.

§ 5 Kontingent
Foreningskontingentet fastsættes for såvel aktive som passive medlemmer for et år ad gangen på den
ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves kvartalsvis forud.
Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingentbetaling efter ensartede objektive kriterier.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt, og at medlemmet ikke er i restance. Medlemmet kan på
anmodning få en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i restance med mere end 6 måneder kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Ingen, der
er blevet udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af klubben, før
vedkommende har betalt sin gæld.
I øvrigt kan bestyrelsen, såfremt særlige forhold gør sig gældende, f.eks. overtrædelse af DIFs regler for
doping, med mindst 2/3 af bestyrelsens stemmer beslutte at ekskludere et medlem. Den pågældende skal
dog forinden have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar direkte overfor bestyrelsen og har krav på en skriftlig
begrundelse.
Det ekskluderede medlem kan, uden opsættende virkning for eksklusionen, begære bestyrelsens beslutning
behandlet på næste ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, jfr. § 11. Det
ekskluderede medlem har ret til at være til stede og fremføre sit forsvar ved behandlingen af eksklusionen,
men skal forlade generalforsamlingen inden afstemningen.
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En beslutning om eksklusion, som træffes af bestyrelsen, kan ske enten for en nærmere angivet
periode, eller indtil bestyrelsen måtte træffe beslutning om genoptagelse. En generalforsamlings
beslutning om eksklusion har, medmindre andet er vedtaget, virkning, indtil en generalforsamling
måtte træffe beslutning om genoptagelse.

§ 7.1 Foreningens øverste ledelse
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i
alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen vælger for to år ad gangen en bestyrelse på 8 medlemmer, som skal varetage
foreningens ledelse mellem de ordinære generalforsamlinger og arbejde for fremme af foreningens formål.
Bestyrelsen består af formanden, 2 menige medlemmer samt formændene for de 5 faste udvalg, jfr. § 8.
I ulige år vælges formand for Sparta, formænd for hhv. Løbsudvalg og Ungdomsudvalg, samt 1 menigt
medlem. I lige år vælges formænd for hhv. Eliteudvalg, Stævneudvalg og Arrangementsudvalg, samt 1
menigt medlem.
På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælges et bestyrelsesmedlem som
økonomiansvarlig, og der nedsættes et forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af
foreningen. Forretningsudvalget består af formanden, den økonomiansvarlige og endnu et medlem.
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at forestå den daglige drift af foreningen med reference til
forretningsudvalget og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Forretningsføreren kan være
medlem af bestyrelse og forretningsudvalg, men ikke vælges som økonomiansvarlig, jfr. stk. 3.
Bestyrelsen kan uden generalforsamlingens godkendelse indgå økonomiske dispositioner, som er indeholdt i
det godkendte budget. Udover budgettet kan bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse indgå
økonomiske dispositioner af enhver art for op til 3 mio. kr. Må dispositionen betragtes som en del af en større
økonomisk disposition, er beløbsrammen gældende i forhold til den samlede disposition. Beløbsrammen er
ikke gældende i forhold til formueforvaltning og indgåelse af sponsoraftaler, som omfattes af bestyrelsens
generelle bemyndigelse.
Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for henholdsvis forretningsudvalgets og forretningsførerens økonomiske
dispositioner.
Generalforsamlingen skal godkende køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af fast ejendom.

§ 7.2 Tegningsregler
Klubben kan kun forpligtes af formanden eller af en af bestyrelsen udpeget person eller flere udpegede
personer.
I tilfælde af formandens fravær forpligtes klubben af den øvrige samlede bestyrelse.

§ 8 Foreningens faste udvalg
Foreningen har følgende 5 faste udvalg: Eliteudvalg, Ungdomsudvalg, Løbsudvalg, Stævneudvalg og
Arrangementsudvalg.

I år hvor formand for udvalg er på valg, indstiller hvert af de afgående udvalg til generalforsamlingen en
kandidat til udvalgsformand. Udvalgene konstituerer sig selv og udpeger en næstformand.
Mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling kan hvert af udvalgene indkalde til et åbent møde, hvor
alle interesserede medlemmer kan deltage og har lejlighed til at ytre sig. Udvalgsformanden aflægger en
beretning for udvalgets arbejde det seneste år på generalforsamlingen. Udvalgets indstilling til
generalforsamlingen af kandidat til posten som udvalgsformand og suppleant drøftes.
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Hvert af de faste udvalg består af en formand, en næstformand samt et antal menige medlemmer.
Udvalgene kan efter behov oprette underudvalg, og heri optage medlemmer udenfor udvalget.
Løbsudvalgets menige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. De øvrige udvalgs menige
medlemmer vælges for 1 år ad gangen.
Eliteudvalget med 2 – 4 medlemmer udover formanden har ansvaret for koordineringen af de daglige
træningstilbud for foreningens eliteaktive. Udvalget skal gennem et bredt samarbejde sikre de bedst mulige
rammer for de eliteaktives deltagelse i Danmarksturneringen mv. Det skal tilstræbes, at der i udvalget sidder
repræsentanter for såvel aktive som trænere, herunder ungdomstrænerne.
Ungdomsudvalget med 3 – 5 medlemmer udover formanden har ansvaret for koordineringen af den daglige
ungdomstræning og andre aktiviteter for ungdomsmedlemmerne, samt for deres deltagelse i stævner og
mesterskaber. Det skal tilstræbes, at et af udvalgets medlemmer er et aktivt ungdomsmedlem, samt at hver
aldersgruppe er repræsenteret ved en træner.
Løbsudvalget med 2 – 8 medlemmer udover formanden har ansvaret for de daglige træningstilbud m.v. til
foreningens øvrige medlemmer, herunder særlige træningstilbud i forbindelse med foreningens
løbsarrangementer, samt for deltagelse ved senior- og veteran-mesterskaber m.v. Det skal tilstræbes, at de
aktive er direkte repræsenteret i udvalget.
Stævneudvalget med 2 – 8 medlemmer udover formanden har ansvaret for forberedelse og afvikling af
foreningens stævner og banemesterskaber.
Arrangementsudvalget med 2 – 5 medlemmer udover formanden har ansvaret for at arrangere fester og
sociale aktiviteter m.v. for alle foreningens medlemmer.
I foreningens budget kan der for hvert af de 5 faste udvalg fastsættes et puljebeløb, som udvalget kan
disponere over uden bestyrelsens forudgående samtykke.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel i foreningens blad, ved skriftlig meddelelse eller ved
udsendelse af nyhedsbrev via mail og opslag i henholdsvis Spartas Klubhus og Idrætshuset. Forslag til
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Formandens
beretning samt indkomne forslag vil fra 1 uge inden generalforsamlingen kunne rekvireres fra foreningens
kontor, hvilket ligeledes gælder foreningens regnskab og budget.
Aktive medlemmer, som har været medlem af foreningen fra årets begyndelse og er fyldt 16 år, har
stemmeret til generalforsamlingen. Stemmeret for aktive medlemmer, som har været medlem af foreningen
fra årets begyndelse og er under 16 år, udøves af forældre eller værge.
Aktive medlemmer, som har været medlem af foreningen fra årets begyndelse og er fyldt 18 år, er valgbare
på generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves med 1 stemme ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Stemmeret kan
ikke udøves pr. brev, mail eller ved fuldmagt.
§ 10 Dagsorden
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse. Formændene for
udvalgene aflægger beretning.
3.
Regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse.
4.
Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget til godkendelse.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg af formand (i ulige år).
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem og suppleant for denne jf. § 7.
Valg af formænd for de faste udvalg på valg jf. § 7 efter indstilling i henhold til § 8.
Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
Evt. valg af ad hoc-udvalg.
Eventuelt.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde hertil
senest 3 uger efter, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling,
eller i tilfælde af formandens afgang i en valgperiode.
Indkaldelse, som skal indeholde begæring og forslag i sin helhed, foretages i øvrigt i overensstemmelse med
§ 9.

§ 12 Regnskab
Foreningens regnskab er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges med revisorens påtegning til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskab revideres også af en statsautoriseret, registreret revisor.
§ 13 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden i overensstemmelse med de
foranstående bestemmelser.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.

§ 14 Foreningens Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en med henblik herpå særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50% af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens
formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutning herom kræver dog alene simpelt flertal.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

§ 15 Ikrafttræden
Foranstående bestemmelser er gældende fra 24. februar 2020.
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