Love for Sjællands Volleyball Kreds
§ 1 Navn
Kredsens navn er Sjællands Volleyball Kreds (SVBK).
Kredsen er en lokalkreds under Volleyball Danmark (forbundet), og er en sammenslutning af volleyballspillende
amatørforeninger/klubber hjemmehørende i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Kredsen arbejder under de til enhver tid gældende love og bestemmelser for Volleyball Danmark og Danmarks IdrætsForbund.

§ 2 Formål og opgaver
Kredsens formål er at virke for at fremme volleyball (herunder beachvolleyball) på en måde så aktiviteterne fremstår
som et tilbud til alle grupper i samfundet.
Dens virksomhed tilrettelægges således, at såvel spillere som ledere kan få et aktivt og medlevende forhold til de
aktiviteter, der udfoldes via kredsens virke.
Bestyrelsens/kredsens opgaver er - inden for rammerne af Volleyball Danmarks love – at:
•
•
•
•
•

repræsentere medlemmerne over for Volleyball Danmark
træffe bestemmelser om afholdelse af turneringer mv.
virke for oprettelsen af volleyballspillende foreninger/klubber
udfærdige nødvendige reglementer og bestemmelser, der ikke udfærdiges af Volleyball Danmark
understøtte volleyballmæssig udvikling i og af foreninger i hele kredsens geografiske område

§ 3 Medlemskab
Som medlem af SVBK kan kun optages volleyballspillende amatørforeninger/klubber efter skriftlig ansøgning til
kredsens bestyrelse.
Medlemmer betaler et årligt kontingent, der dækker turneringsåret (1/8-31/7). Kontingentets størrelse fastsættes af
kredsens repræsentantskab for ét år ad gangen. Kontingentændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de på
repræsentantskabet repræsenterede stemmer. Kontingentet skal være indbetalt senest d. 1. september for den
følgende sæson. Kredsens bestyrelse kan efter påkrav om betaling ekskludere foreninger/klubber i kontingentrestance.
Bestyrelsens beslutning kan i sådanne tilfælde ankes til repræsentantskabet.
Udmeldelse af SVBK skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. september.
§ 4 Forpligtelser
Alle medlemmer under SVBK er forpligtet til
1.

at overholde Volleyball Danmarks love

2.

at indsende deres medlemstal til DIF hvert år senest d. 31. januar

3.

at give indehaveren af Volleyball Danmarks legitimationskort gratis adgang med evt. ledsager til at overvære
alle volleyballarrangementer i kredsen.

Undlades en eller flere af disse forpligtelser, kan kredsbestyrelsen straffe klubben med bøder subsidiært eksklusion.

§ 5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål om kredsens
forhold med undtagelse af de kendelser, som Volleyball Danmarks Amatør- og Ordensudvalg træffer.
Repræsentantskabet består af repræsentanter fra SVBK’s medlemsforeninger/-klubber, som hver har 1 stemme på
repræsentantskabsmøderne. SVBK’s bestyrelsesmedlemmer deltager i repræsentantskabets møder uden stemmeret
medmindre de repræsenterer en medlemsforening/-klub.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april eller maj måned, og indkaldes skriftligt med mindst 2
måneders varsel via e-mail til klubbernes officielle e-mailadresser. Hvis en klub ikke har en sådan, sendes indkaldelse
pr. brev til klubbens officielle adresse.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning, herunder også beretninger fra stående udvalg.
Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab samt statusopgørelse til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af stående udvalg.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal. Simpelt stemmeflertal er afgørende,
dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer til fordel for en lovændring. Skriftlig afstemning
skal finde sted, hvis enten dirigenten eller mindst 3 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det.
Valgbar til en tillidspost i SVBK er enhver amatør, der er medlem af en forening/klub under SVBK. Der må foreligge
skriftligt tilsagn, hvis det drejer sig om en ikke tilstedeværende.
Revisorer og medlemmer af stående udvalg har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne og deltage i
forhandlingerne vedrørende deres forretningsområde.
Forslag der ønskes behandlet af repræsentantskabet må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før mødet, så de
sammen med det reviderede regnskab kan udsendes senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Dette gælder dog
ikke forslag til valgene.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når bestyrelsen eller mindst 20 af medlemsforeningerne/klubberne ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel. Bestyrelsen bestemmer mødestedet.

§ 6 Bestyrelsen, Forretningsudvalget og de stående udvalg
Bestyrelsen består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Formanden vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige
årstal er 3, og på ulige årstal 3 medlemmer på valg.
Udtræder et medlem af bestyrelsen på et tidspunkt mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder, kan bestyrelsen
tilforordne et medlem i perioden indtil det førstkommende repræsentantskabsmøde.
Ved yderligere forfald kan bestyrelse supplere sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, vælges et nyt medlem
ind i det afgående medlems valgturnus.

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer for et år ad gangen næstformanden, den økonomiansvarlige samt
formænd for kredsens stående udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal holdes mindst 6 gange årligt.
Forretningsudvalget består af 3 medlemmer, nemlig kredsens formand, kredsens næstformand og den
økonomiansvarlige.
Forretningsudvalgets forretningsorden godkendes af bestyrelsen.
Hvert af de stående udvalg består ud over udvalgsformanden af 2-6 medlemmer, som vælges for et år ad gangen.
Udvalgene udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene kan efter bestyrelsens
godkendelse supplere sig selv med tilforordnede medlemmer.

§ 7 Andre bestemmelser
Kredsens regnskabsår følger kalenderåret.
Referater af repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder offentliggøres på kredsens hjemmeside.
§ 8 Opløsning
Kredsen kan kun opløses hvis dette vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder
– med mindst 30 dages mellemrum – med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
I tilfælde af opløsning tilfalder kredsens ejendele Volleyball Danmark.

Vedtaget på kredsens repræsentantskabsmøde den 26. april 2011.

