DJURSHOLMS CURLINGKLUBB
Bilaga 2 – Styrelsens proposition om att upplösa klubben
inför ett samgående med Stocksunds curlingklubb (SCK)
Denna proposition framlägger DCKs styrelse för beslut vid
årsmöte 8 oktober 2020:
Styrelsen föreslår att årsmötet för Djursholms Curlingklubb beslutar att upplösa
Djursholms Curlingklubb (orgnr: 802417-9353) per 30/6 2021 och att samtliga
tillgångar och skulder då överförs till en ny klubb som bildats tillsammans med
Stocksunds Curlingklubb, under förutsättning att Stocksunds Curlingklubb vid sitt
årsmöte (12 oktober 2020), beslutar att upplösa SCK och överföra sina tillgångar
och skulder till den nya klubben.
Samtliga medlemmar i DCK övergår med automatik till att bli medlemmar i den
nya klubben.
Årsmötet ger vidare uppdrag åt DCKs och SCKs styrelser att tillsätta en
interimsstyrelse som ska förbereda för den nya klubbens första årsmöte,
preliminärt i april 2021.
KAN ÅRSMÖTET RÖSTA FÖR STYRELSENS FÖRSLAG?
Ifall ovanstående proposition bifalles skall DCKs valberedning, tillsammans med
utsedda personer från SCKs årsmöte, föreslå en styrelse för den nya klubben att
väljas vid den nya klubbens första årsmöte.

Bakgrund & syfte
Att klubbarna som en samlad klubb ska kunna använda sina gemensamma kompetenser och
styrkor till att utföra det ideella arbetet tillsammans istället för var för sig. Flera personer kan
arbeta gemensamt kring rekrytering, juniorsatsning, spelprogram, arrangemang av tävlingar,
klubbmästeri med mera vilket kommer att främja såväl glädjen som effektiviteten i det ideella
arbetet.
Vi får fler klubbkamrater att spela tillsammans med i externa tävlingar.
Klubben får en enklare administrativ organisation vilket kommer att innebära bättre effektivitet
och lägre sammanlagda kostnader för köpta tjänster.

Medlemsenkäten
I juni genomförde klubbarna en enkät för att undersöka hur medlemmarna ställer sig till
ett samgående mellan Djursholms CK och Stocksunds CK.
Resultatet från enkäten framgår nedan:
Avgivna svar
För
Mot
Avstår
Ej deltagit

SCK
57
3
6
28

DCK
77
5
5
51

Fördelning av de inkomna enkätsvaren i procent:
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Totalt
134
8
11
79
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Avgivna svar %
För
Mot
Avstår

SCK
86%
5%
9%

DCK
88%
6%
6%

Totalt
88%
5%
7%

Svarsfrekvensen var 70% för SCK och 63% för DCK.
SCK har 83 aktiva och 11 passiva medlemmar.
DCK har 124 aktiva och 14 passiva medlemmar.

Möjlig tidplan
Nedan följer en möjlig tidplan för ett samgående.
1. Klubbarnas årsmöten beslutar att upplösa respektive klubb per 30 juni 2021
För att ett samgående ska vara möjligt, måste respektive klubbs årsmöte besluta om att
upplösa klubben med avsikt att bilda en ny gemensam klubb. Ett sådant beslut kräver enligt
stadgarna att minst två tredjedelar av vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar är
för en upplösning.
Som röstberättigad räknas enligt stadgarna (§17) medlem som betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år. Rösträtt är personlig och får inte utövas genom
ombud.
2. En interimsstyrelse bildas bestående av styrelsemedlemmar från respektive klubb.
Interimsstyrelsen tar bland annat fram stadgar för den nya klubben.
3. Den nya klubben bildas i april 2021. Det första verksamhetsåret sträcker sig från april 2021 till
30/6 2022.
4. Samtliga medlemmar i DCK och SCK skall anses vara medlemmar i den nybildade klubben
och kallas till det första årsmötet (klubbens bildande). Varje medlem har en röst vid mötet.
5. Den nya klubbens namn skall fastställas på den nya klubbens första årsmöte.
6. Samtliga tillgångar och skulder som finns i respektive klubb överförs till den nya klubben när
klubbarna upplöses 30/6 2021.

Årsmöte 2020 presentation

DJURSHOLMS CURLINGKLUBB
För- och nackdelar
För att underlätta medlemmarnas ställningstagande har vi sammanställt diverse för‐ och nackdelar
med ett samgående. Nedan finns också frågor besvarade som har kommit upp i enkäten.
Vi har valt att belysa för‐ och nackdelarna av ett samgående utifrån tre olika infallsvinklar: den
sportsliga aspekten (som klubbspelare), den driftsmässiga aspekten och slutligen den känslomässiga
aspekten.
Den sportsliga aspekten, det vill säga spelverksamheten och trivseln som berör alla aktiva
medlemmar är på sätt och vis den viktigaste. Det är viktigt att alla medlemmar känner sig bekväma
med speltiderna och den sociala närvaron. Klubbarna har under några år följt ett gemensamt
spelprogram där i princip alla tävlingar utom KM‐tävlingarna genomförts tillsammans, något som
överlag uppfattats positivt. Men DCK och SCK har historiskt sett spelat på olika kvällar; DCK tisdagar
och SCK onsdagar. Detta måste noga beaktas vid planering av KM‐tävlingar för den nybildade
klubben.
Efter ett samgående finns fler spelare att nyttja för bildande av lag till seriespelet eller då det föreligger
behov av reserv. Den nya klubben förutsätts överta samtliga serieplatser som Djursholms CK och
Stocksunds CK innehar.
Den driftsmässiga aspekten, det vill säga styrelsearbete och skötsel av hall och externa bolag vinner
mycket på ett samgående.
Några rationella skäl till ett samgående, kan vara:
● Färre styrelser att bemanna
● Minskade redovisningskostnader
● Enklare att förstå (en hall och en klubb), vilket underlättar vid rekrytering
● Bättre samordning av juniorverksamheten
● Enklare, tydligare informationsspridning
● Färre hemsidor att underhålla
● Tydligare kontaktvägar gentemot Driftbolaget

Den känslomässiga aspekten är också viktig inför ett eventuellt beslut om samgående.
Nya klubbens namn: Stocksunds CK och Djursholms CK har en lång historia som berör många
medlemmar. Interimsstyrelsen har en viktig uppgift att tillvarata båda klubbarnas historiska intressen
på ett objektivt sätt.
Ett sätt kan vara att ge den nya klubben ett namn som anspelar på de ursprungliga klubbarnas namn,
till exempel Djursholm‐Stocksund Curlingklubb. (Detta är vanligt förekommande vid företagsfusioner
eller samgående mellan fotbollslag.) Andra namn som figurerat är Danderyds Curlingklubb och
Stockholms Curlingklubb.
Klubbkläder och emblem: Nya klubbdräkter behöver tas fram. Det är rimligt att man under en
övergångsperiod tillåts spela i klubbarnas gamla klubbkläder, förslagsvis kompletterat med ett nytt
klubbemblem.
Det handlar även om att säkerställa att kulturella skillnader beaktas så att inte ett samgående leder till
förlorade medlemmar.
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Frågor & svar
Kommer speltiderna att försämras/ändras?
Speltiderna påverkas inte av ett samgående. Speltiderna beror på avtalet med entreprenören som
driver hallen.
Kommer seniorerna att få plats att spela på banorna tisdag och torsdag fm om vi slår ihop klubbarna?
Deltagarantalet borde inte påverkas av en sammanslagning då både Djursholms och Stocksunds
seniorer har varit välkomna ner att spela på dessa tider de föregående säsongerna. Eventuellt kan fler
förmiddagar bli aktuella.
Vad händer med medlemslånen?
Medlemslånen följer med till den nya klubben med samma villkor.
Vad händer med ständiga medlemmar, hedersmedlemmar etc?
Dessa medlemmar behåller sin medlemsstatus i den nya klubben.
Hur gör vi med isvården?
Detta är en viktig fråga som bland annat har att göra med avtalet med den entreprenör som driver
hallen. Entreprenören ska idag förbereda våra banor genom att bland annat flöda, hyvla och pebbla
isen inför vissa pass.
Förhoppningen är att vi som en klubb lättare kan identifiera roller och behov som vi behöver inför
klubbspelet. Det kan även behöva genomföras en isvårdskurs.
Är det någon klubb som vinner eller förlorar ekonomiskt på en sammanslagning?
Båda klubbarna vinner på att slå ihop våra kassor då vi får en större gemensam pott pengar som vi
kan använda i syfte att utveckla den nya föreningsverksamheten till exempel på juniorerna och i
rekrytering av nya medlemmar.
Får den nya klubben behålla klubbarnas platser i divisionsspelet?
Ja, enligt Mälardalens Curlingförbund och Svenska Curlingförbundet.
Finns det några erfarenheter från andra sammanslagningar av klubbar som genomförts i Sverige?
Många sammanslagningar har skett under curlingens långa epok. Ofta handlar det dock inte om ett
samgående mellan två klubbar likt förslaget styrelserna för DCK och SCK föreslår, utan snarare att en
mindre klubb upphör då medlemsantalet blir litet och kvarvarande medlemmar därför väljer att övergå
till en annan klubb. Så har skett med till exempel Runstenen och Magnus Ladulås.
Det finns alltid en risk att man förlorar medlemmar av olika skäl när klubbar slås ihop, men genom att
organisera spelprogram och trivselaktiviteter på ett positivt sätt borde antalet medlemmar som väljer
att sluta på grund av samgåendet vara litet.
Dessutom öppnar vi upp för att nya medlemmar tydligt kan välja den enda klubb som finns i
Danderydshallen.
Är klubbarna väl förberedda inför ett samgående?
Klubbarnas förberedelser inför ett eventuellt samgående har fått ta tid, DCK och SCK har samarbetat
kring spelschemat, curlingskola, gemensamma klubbtävlingar och arrangemang av tävlingar under
flera säsonger. Vi har lärt känna varandra, till och med spelat för den andra klubben i Slakten. Vi är
med andra ord väl förberedda för ett samgående när vi skall skapa nya traditioner.
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