
              
SIMKLUBBEN LÖDDE 
Kallelse till extra föreningsmöte 2021 
 

 

Alla medlemmar i SK Lödde är välkomna till extra föreningsmöte torsdagen den 18 november 

2021 i Tolvåkerskolans Mediatek kl. 18.30.  

 

Obligatorisk anmälan senast den 16 november på länken ANMÄLAN. 

 
 

 

Föredragningslista: 

 

1) Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet. 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3) Val av justeringsmän och rösträknare för mötet. 

4) Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt – minst tre veckor innan extra föreningsmöte. 

5) Fastställande av föredragningslista (dagordningen). 

6) Behandling av förslag från styrelsen angående upplösning av SK Lödde och uppstart av ny 
förening, se bilaga. 

7) Mötets avslutning. 

 

 

VÄLKOMNA!  

 

Hälsar 

STYRELSEN i SK Lödde 

 
  

https://forms.gle/xnW65xsPxZ5AiuPEA


 

Bilaga till Extra föreningsmöte i SK Lödde 2021 

 

 

Bakgrund 

 

• Den gemensamma simhallen i Kävlinge planeras vara klar för inflyttning 2024. 

• Simhallarna i Löddeköpinge och Furulund ska då stängas. 

• Styrelsen i SK Lödde har haft diskussioner med styrelsen i SS Iden och kommit fram till att 

ett samgående i god tid innan öppningen av det nya badet ligger i båda föreningarnas 

intresse. 

 

Styrelsens förslag 

 

Styrelsen önskar påbörja förberedelser inför flytten till det nya badet i Kävlinge med målet att 

kunna erbjuda en högklassig simverksamhet till så många barn, ungdomar och vuxna som möjligt i 

kommunen och i närliggande orter. 

För att möjliggöra ett samgående med SS Iden föreslår styrelsen i SK Lödde en upplösning av SK 

Lödde. Styrelsen föreslår vidare att en ny, gemensam simklubb startas upp och att alla tillgångar 

från SK Lödde överförs till den nya föreningen. 

En tidplan för upplösning av SK Lödde respektive uppstart av ny gemensam förening kommer att 

föreslås på mötet. 

Mer detaljer kommer att presenteras av styrelsen på mötet. 

 

Utdrag ur SK Löddes stadgar: 

9 §                 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöte varav ett ska vara ett 
årsmöte. Mötena får inte ligga närmare varandra än två månader. Varje beslut om upplösning måste fattas 
med en majoritet av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i 
folkrörelsearkiv eller motsvarande. 
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse 
jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF. 

 


