LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

Senest opdateret d. 2. april 2016

§ 1 Forbundet og dens formål
1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA).
1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden.
1.3 FODA, der er stiftet den 23. januar 2015, er en sammenslutning af fodtennisspillende foreninger
i Danmark.
1.4 FODAs formål er som dansk fodtennis’ organisation at repræsentere dansk fodtennis samt at
fremme og udvikle dansk fodtennis både nationalt og internationalt.
1.5 Med dette formål vil FODA
• træffe bestemmelse om afholdelse af bl.a. landskampe og udskrivning af danmarksmesterskaber,
• varetage uddannelse og efteruddannelse af fodtennisspillets interessenter, herunder spillere, ledere,
trænere og dommere,
• føre tilsyn med uddannelsen af dommere, og
• udgive de af FIFTA vedtagne spilleregler for fodtennis.

§ 2 Nationale og internationale medlemskaber
2.1 Som medlem af det internationale fodtennis forbund (FIFTA) er FODA, og dermed FODA’s
medlemmer underlagt de til enhver tid gældende love, bestemmelser og afgørelser udstedt af
pågældende overordnede organisation, og forpligtet til at indrette sig i overensstemmelse hermed.

§ 3 Organisationens turneringer og kampe
3.1 De af FODA udskrevne turneringer er følgende:
1) Danmarksmesterskaberne i herre-fodtennis (Herre-DM)
2) Danmarksmesterskaberne i kvinde-fodtennis (Kvinde-DM)
3) Danmarksmesterskaberne i seniormix-fodtennis (MIX-DM)
4) Danmarksmesterskaberne i herreungdoms-fodtennis (U/18 Drenge-DM)
5) Danmarksmesterskaberne i pigeungdoms-fodtennis (U/18 Pige-DM)
3.2 Bestyrelsen planlægger, administrerer og afvikler efter de til enhver tid gældende
turneringsordninger.
3.3 Som spilleregler for fodtennis i FODA gælder de af FIFTA til enhver tid vedtagne love for

fodtennis med tilhørende internationale afgørelser.
3.4 FODA skal skriftligt meddele alle de under FODA hørende foreninger enhver forandring i
spillereglerne tillige med det tidspunkt, fra hvilket forandringen træder i kraft.
3.5 De under FODA hørende foreninger (og disses spillere, ledere og trænere) er berettigede til at
deltage i de af FODA og FIFTA udskrevne turneringer og kampe, i den udstrækning foreningen
(eller vedkommende enkeltperson) ikke er udelukket herfra ved en beslutning herom truffet i
overensstemmelse med lovene for FODA eller FIFTA eller i henhold til propositionerne og øvrige
bestemmelser for de pågældende turneringer og kampe.

§ 4 Organisationens medlemmer og disses regelsæt
4.1 Som medlem af FODA kan udelukkende optages fodtennisspillende foreninger i Danmark.
4.2 Såfremt en forening eller en tredjepart gør brug af personer, der ikke er medlem af nogen
forening under FODA, men som ved arrangementer under FODA er tillagt en funktion, er
pågældende forening eller tredjepart ansvarlig for, at disse personer følger FODA’s love og
reglementer, ligesom de pågældende personer kan pålægges sanktioner, som var de medlem af en
forening under FODA.
4.3 Udmeldelse af FODA kan ske ved en 3 måneders varsel.
4.4 Medlemmernes og de øvrige under FODA hørende organisationers, klubbers og tredjemænds
love og virksomhed må i intet tilfælde stride mod FODA’s love og bestemmelser.
4.5 Ethvert medlem og enhver af de øvrige under FODA hørende organisationer, klubber og
tredjemænd er efter påkrav fra FODA forpligtet til at bringe en eventuel modstrid af den i § 4.4
nævnte art til ophør ved først givne lejlighed efter påkravets modtagelse. Påkravet skal være
skriftligt og indeholde en nærmere angivelse af det eller de forhold, som påtales. Påkravet er
endeligt, medmindre det indbringes skriftligt for FODA inden 2 uger efter dets modtagelse, hvilket
skal fremgå af påkravet.
4.6 Bestyrelsen kan med almindeligt flertal vedtage at ekskludere medlemmer, som modarbejder
organisationens formål, handler i strid med organisationens interesser eller ikke efterlever aftaler
indgået med bestyrelsen.
4.6.1 En eksklusion efter punkt 4.6 kan kun ske, efter at medlemmet har haft mulighed for at
komme med skriftlig indsigelse. Dog kan eksklusionen ske med øjeblikkelig virkning ved grove
tilfælde eller på baggrund af ulovlige handlinger.

4.6.2 Enhver form for eksklusion skal efterfølgende meddeles alle medlemmer, dog kan
begrundelsen være begrænset af eventuel tavshedspligt f.eks. ved personlige forhold.
4.6.3 En eksklusion kan kun ophæves ved en flertalsbeslutning i bestyrelsen eller på en
generalforsamling.

§ 5 FODA’s organer
5.1 FODA’s organer er følgende:
1) Repræsentantskabet jf. § 6.
2) Bestyrelsen, jf. § 7.
5.2 Enhver enkeltperson med interesse for sporten kan vælges til medlem af FODA’s organer.

§ 6 Repræsentantskabet
6.1 Repræsentantskabet er FODA’s højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige.
6.2 Repræsentantskabet består af to repræsentanter fra hvert aktivt medlem. Bestyrelsen kan deltage
ved repræsentantskabsmøderne, men har ingen stemmeret.
6.3 Repræsentantskabsmøderne ledes af den valgte dirigent. Dirigenten, der ikke må være medlem
af bestyrelsen, afgør under hensynstagen til FODA’s love endeligt alle spørgsmål vedr.
behandlings- og afstemningsmåde.
6.4 Beslutninger tages ved simpelt flertal.
6.5 Stemmeret udøves personligt. Dog kan en repræsentant ved skriftlig fuldmagt afgive stemme,
ved at lade en repræsentant fra samme aktive medlem stemme for sig.
6.6 Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 10 ugers
varsel. Indkaldelsen indeholder foreløbig dagsorden. Forslag fra medlemmerne til drøftelse under
dagsordenens punkt 5 skal være formanden i hænde senest 8 uger før mødets afholdelse.
Bestyrelsen fremsender den endelige dagsorden, eventuelle bilag til punkterne samt de foreløbige
regnskaber til medlemmerne senest 2 uger før mødet.
6.6.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsen aflægger beretning.
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt gennemgår
bestyrelsens budget for det kommende år.
4) Fastsættelse af kontingenter, samt indskud for det kommende år.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse, samt 1 suppleant.
7) Eventuelt.
6.6.2 Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes ultimo november måned og afholdes efter
bestyrelsens nærmere bestemmelser.
6.7 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller
når mindst ¼ af de aktive medlemmer forlanger det. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
indkaldes ved fremsendelse af dagsorden senest 2 uger før mødet.

§ 7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 1-2 medlemmer.
7.2 Valget gælder for to år, således at formand og 1-2 medlemmer vælges på ulige år, og
næstformand og kasserer vælges på lige år.
7.3 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når to medlemmer af bestyrelsen måtte ønske
det.
7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller ved dennes forfald næstformanden, samt
2 medlemmer er til stede.
7.5 Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Der skal samtidig være stemmeenighed hos
mindst tre medlemmer for at en beslutning kan vedtages.
7.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Den daglige ledelse af FODA forestås, i det
omfang bestyrelsen til enhver til bestemmer det, af et forretningsudvalg.
7.7 Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige. Til udvalg kan vælges medlemmer
uden for bestyrelsens kreds.

§ 8 Kontingent og økonomi
8.1 Foreninger betaler årligt kontingent til FODA. Beløbet fastsættes på det årlige
repræsentantskabsmøde og opkræves af FODA’s bestyrelse.
8.2 Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.

§ 9 Lovændringer
9.1 Ændringer i disse love og bestemmelser kan kun ske på repræsentantskabsmøde. Forslag til
sådanne ændringer skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Til deres
vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af FODA’s aktive medlemmer er til stede, og at mindst 2/3
heraf stemmer for forslaget.
9.2 Såfremt halvdelen af FODA’s aktive medlemmer ikke er til stede på repræsentantskabsmødet,
men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer kan, kan
der indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de
repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 10 Opløsning
10.1 FODA kan ikke opløses, så længe mindst 5 aktive medlemmer ønsker dets beståen.
10.2 Opløsning af FODA er at betragte som en lovændring, og falder ind under bestemmelserne i §
9.
10.3 I tilfælde af opløsning af FODA skal dets midler anvendes til fodtennis, og derefter idrætslige
formål efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.
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