
Honorary Membership - Hedersmedlem 

Background 

During the AGM held 12-February-2021 a motion was raised by Naveed Hashmi to implement a form 

of honorary membership within the Club. The motion did not provide details on the required 

constitutional changes, therefore the AGM decided that the Board should submit a proposal for 

honorary membership in an extra-ordinary AGM to be held within 6 months. 

 

Proposal from the board 

Honorary membership is a way of recognising a lasting contribution to the Stockholm Cricket Club, 

where the person has served the club and upheld its values and traditions. 

 

Process for granting honorary membership 

The process for granting honorary membership shall be that: 

1. The Club’s Members shall decide during the club’s AGM on granting honorary membership 

based on candidates proposed by the Board  

2. The Board shall evaluate candidates for honorary membership based on nominations from 

Club Members or identified by the Board. 

3. Club members shall nominate candidates for honorary membership in writing to the Club’s 

Secretary. 

 

Process for revoking honorary membership 

An honorary member can “revoke” their honorary membership at any time by requesting to the 

Club’s Secretary that their honorary members is cancelled.  This will be tabled in a Board meeting, 

after which the person will have an “ordinary” membership. This change shall be reported to 

members as part of the annual report.    

If an honorary member is seen to break the values of the club or work against the clubs interests the 

Board may cancel the membership of the person according to the constitution of the clubs. 

 

Financial impact to the club 

The implementation of an honorary membership will result in a reduction of revenue, where the 

club pays the membership fee for the honorary member in perpetuity. 

The membership fee covers general administration costs of the club, insurance, and fees to the 

national body (SCF).  In 2021 this membership fee is 100kr per annum. 

 

Constitutional Changes 

The changes to the Clubs Stadgar (Constitution) are detailed here:  



New Text Original Text 

11 § Medlemskap  
Alla personer som vill stödja föreningens 
ändamål har rätt att beviljas medlemskap. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om 
det kan antas att sökanden kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller på annat 
sätt skada föreningens intressen.  
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den 
som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 
Medlemskapet gäller tills vidare.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av 
styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas 
ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss 
tid, minst 14 dagar, yttra sig över de 
omständigheter som är anledningen till att 
medlemskap ifrågasätts.   
 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen 
redovisas samt anges vad den medlemssökande 
ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet 
ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen skickas till den som fått avslag på 
medlemsansökan.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas 
av den berörde inom tre veckor till 
vederbörande SF. 
 
Genom beslut av årsmötet får person, som på 
ett förtjänstfullt sätt främjar Stockholm Cricket 
Club, på förslag av styrelsen kallas till 
hedersmedlem i föreningen. 
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ändamål har rätt att beviljas medlemskap. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om 
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motarbeta föreningens ändamål eller på annat 
sätt skada föreningens intressen.  
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som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 
Medlemskapet gäller tills vidare.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av 
styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
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ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss 
tid, minst 14 dagar, yttra sig över de 
omständigheter som är anledningen till att 
medlemskap ifrågasätts.   
 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen 
redovisas samt anges vad den medlemssökande 
ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet 
ska inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen skickas till den som fått avslag på 
medlemsansökan.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas 
av den berörde inom tre veckor till 
vederbörande SF. 

12 § Utträde  
Medlem eller hedersmedlem som vill utträda ur 
föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha 
lämnat föreningen. 
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift får 
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
 

12 § Utträde  
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall 
skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
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14 § Medlems rättigheter och skyldigheter  
Medlem  

• har rätt att delta i sammankomster 
som anordnas för medlemmarna, 

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter  
Medlem  

• har rätt att delta i sammankomster 
som anordnas för medlemmarna, 
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• har rätt till information om 
föreningens angelägenheter, 

• skall följa föreningens stadgar och 
beslut som fattats av 
föreningsorgan 

• har inte rätt till del av föreningens 
behållning eller egendom vid 
upplösning av föreningen, 

• skall betala medlemsavgift senast 
det datum styrelsen beslutat samt 
de övriga avgifter som beslutats av 
föreningen. 

 
Hedersmedlem 

• Medlemsavgift för hedersmedlem 
erläggs av föreningen. Avgift för 
eventuella ytterligare 
föreningsaktiviteter erläggs av 
medlemmen 

• kan skriftligen begära att styrelsen 
upphäver hedersmedlemskapet 

 

• har rätt till information om 
föreningens angelägenheter, 

• skall följa föreningens stadgar och 
beslut som fattats av 
föreningsorgan 

• har inte rätt till del av föreningens 
behållning eller egendom vid 
upplösning av föreningen, 

• skall betala medlemsavgift senast 
det datum styrelsen beslutat samt 
de övriga avgifter som beslutats av 
föreningen. 

15 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten  
 
Medlem har rätt att delta i Stockholm Cricket 
Clubs idrottsliga verksamhet under de former 
som är vedertagna inom idrotten och på 
samma villkor som gäller för övriga 
medlemmar. Föreningen har därvid rätt att 
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa 
uppdrag. 
 
Vid deltagande i tävling eller uppvisning 
representerar medlem sin förening. 
 

15 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten  
 
Medlem har rätt att delta i Stockholm Cricket 
Clubs idrottsliga verksamhet under de former 
som är vedertagna inom idrotten och på 
samma villkor som gäller för övriga medlemmar 
eller icke medlemmar. 
 

 


