
 

 

STADGAR FÖR MOTALA TENNISKLUBB, ideell förening ( 824000-5051 ) 

 

§ 1  ÄNDAMÅL 

Motala Tennisklubb, stiftad 7/3 – 1946, som är ansluten till Svenska Tennisförbundet har till 

uppgift att främja tennissportens utövande inom Motala kommun genom att erbjuda 

möjligheter till motionsspel, träning och tävlingsspel för samtliga medlemmar, att främja en 

god kamratanda samt att verka för att medlemmarna uppträder sportsligt. 

 

§ 2 MEDLEMMAR 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av person som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 

Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att 

motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Hedersledamot, som utses av årsmötet, är den 

som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser i klubbarbetet under lång tid. 

 

§ 3 UTTRÄDE 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen meddela detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat klubben. 

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast 31/8, får anses ha begärt sitt utträde ur 

klubben. 

  

§ 4  UTESLUTNING 

Medlem som motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller på annat sätt skadat 

klubbens intressen eller anseende kan efter ett beslut av klubbens styrelse uteslutas ur 

klubben. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen under viss tid, minst 14 dagar, fått 

tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemkapet ifrågasatts. 

Beslutet skall i form av ett protokollsutdrag, där skälen för beslutet anges liksom vad 

medlemmen skall iaktta vid ett överklagande, tillställas den berörde inom en vecka från dagen 

för beslutet. 

 

§ 5  MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

- Medlem skall erlägga en årlig avgift. Denna fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall 

inbetalas senast 1 mars. Hedersledamot erlägger inte medlemsavgift. 

- Medlem har rätt att delta i möten som anordnas för medlemmarna. 

- Medlem har rätt till information om klubbens angelägenheter. 

- Medlem skall följa klubbens stadgar, bestämmelser och styrelsens beslut. 

 

§ 6  DELTAGANDE I TÄVLINGAR  

Efter beviljat medlemskap är medlem berättigad att deltaga i klubbens tävlingar. Medlem får 

inte utan styrelsens eller tävlingskommitténs medgivande representera klubben i andra 

tävlingar. 

 

§ 7  STYRELSEN 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 4 ledamöter.  Styrelsen 

utses vid ordinarie årsmöte bland de röstberättigade medlemmarna, vilka även kan utse en till 

fyra suppleanter. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på två år med halva antalet varje år. Dock utses 

ordföranden för en tid på ett år. 



 

Styrelsen konstituerar sig vid sitt första sammanträde efter årsmötet. Suppleant har rätt men 

inte skyldighet att delta vid styrelsemöten. Suppleant ska tillställas samma information som 

skickas till ordinarie styrelseledamöter. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, 

inträder den suppleant, som enligt överenskommelse mellan suppleanterna står i tur, såsom 

styrelseledamot för tiden till nästkommande årsmöte. 

 

Styrelsen sammanträder normalt på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då fler än 

halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika omröstning gäller den mening som biträdes av 

ordföranden. I fall då styrelseledamöter p g a frånvaro inte deltar i beslutet erfordras för giltigt 

beslut att minst halva totala antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) biträder 

beslutet. Styrelsen kan även sammanträda på kallelse av en majoritet av styrelsens ledamöter 

eller av klubbens revisor(er). 

 

 

§ 8  STYRELSENS  ARBETE. 

Kallelse till styrelsens sammanträden skall ske senast två dagar före sammanträdet om 

tidpunkten tidigare blivit beslutad. I övriga fall senast 7 dagar före sammanträdet. 

Till kallelsen skall fogas förslag till dagordning och om möjligt underlag för beslut, rapporter 

och andra handlingar som skall behandlas på styrelsemötet. 

 

Beslut i för klubben väsentliga frågor, som inte framgår av till kallelsen fogat förslag till 

dagordning, får ej fattas såvida inte styrelsens samtliga ledamöter biträder beslutet. 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i specifika frågor till medlem, kommitté eller annan. I 

sådana fall skall den som fattat ett beslut informera styrelsen om beslutet, som också skall 

noteras i styrelseprotokoll. Styrelsen fritas ej för ansvar för beslut som delegerats. 

 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och, om 

styrelsen så beslutar, av en särskilt utsedd justeringsperson. 

 

I anslutning till årsmöte skall styrelsen ha ett konstituerande möte, där bl a beslut fattas om 

firmateckning och om hur styrelsearbetet skall bedrivas fram till nästkommande årsmöte 

 

De åligger styrelsen särskilt att tillse att klubben följer gällande lagar och föreskrifter, att av 

årsmötet fattade beslut verkställs, att leda och fördela arbetet inom klubben samt att ansvara 

för och förvalta klubbens tillgångar. 

 

§ 9 FIRMATECKNING 

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller två personer i förening, om styrelsen anser det 

lämpligt. Styrelsens ordförande äger rätt att teckna klubbens firma om de ekonomiska 

konsekvenserna av en handling inte överstiger ett belopp som årligen fastställs av styrelsen. 

 

§ 10 KOMMITTÉER 

Styrelsen kan utse olika kommittéer (t ex tävlings-, junior- och damkommitté), om detta 

underlättar organisationen av klubbens verksamhet. Styrelsen utfärdar, om så bedöms 

erforderligt, instruktioner för kommittéerna. 

 

§ 11  ÅRSMÖTE, EXTRA MEDLEMSMÖTE 



Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång, dock ej tidigare än 15 mars. Styrelsen 

bestämmer plats i Motala och tidpunkt för årsmötet. Kallelse till årsmöte eller extra 

medlemsmöte skall ske genom annons i ortspressen tidigast trettio och senast femton dagar 

före mötet. Av kallelsen till årsmötet skall framgå eventuella frågor av väsentlig betydelse för 

klubben (t ex ändring av stadgar, frågor av större ekonomisk betydelse, nedläggning av 

verksamheten). Kallelsen och förslag till dagordning skall samtidigt anslås i tennishallen.  

Årsredovisning samt revisionsberättelse, förslag till budget, styrelsens övriga förslag samt 

inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på 

klubbens kansli senast en vecka före årsmötet. Medlem som så begär kan erhålla dessa 

handlingar via e-post. 

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till årsmötet. Förslag från medlem skall vara 

styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Styrelsen skal därvid avge ett skriftligt yttrande över 

förslaget till årsmötet. 

 

Kallelse till extra medlemsmöte kan göras av styrelsen, klubbens revisorer eller om minst 40 

medlemmar begär det. Av kallelsen skall framgå vilka frågor som föranlett det extra 

medlemsmötet. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Fastställande av röstlängd. 

2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringspersoner (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

5. Fastställande av dagordning för mötet. 

6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för föregående räkenskapsår. 

7. Föredragning av revisorns(ernas) berättelse. 

8. Fråga om godkännande av framlagda balans- och resultaträkningar. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid som revisionen avser. 

10. Fastställande av budget för det innevarande räkenskapsåret. 

11. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår  

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 

13. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år. 

14. Val av (halva antalet) styrelseledamöter för en tid av två år. 

15. Val av (halva antalet) styrelsesuppleanter för en tid av två år. 

16. Eventuella fyllnadsval av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av ett år. 

17. Val av en till två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

18. Val av valberedning (minst två, högst fyra personer) för en tid av ett år 

19. Övriga ärenden. 

 

Vid extra medlemsmöte skall alltid ärenden enligt punkt 1 – 5 ovan förekomma (i punkt 2 

anges dock medlemsmötet i stället för årsmötet). Dagordningen i övrigt skall anpassas så att 

de frågor som föranlett mötet tas upp. Vid extra medlemsmöte får endast tas upp ärenden 

(utöver 1 – 5 ovan), som angivits i kallelsen. 

 

§ 12  RÖSTRÄTT OCH OMRÖSTNING 

Medlem, som tillhört klubben under minst ett kalenderår och även erlagt förfallna avgifter, 

och hedersledamot har rösträtt. Ungdomar, som ej har fyllt 15 år, har dock ej rösträtt.  Rösträtt 

får ej utövas med fullmakt. Beslut fattas genom bifallsrop (acklamation), öppen- eller sluten 



omröstning. Begärs omröstning skall den verkställas öppet utom vid personval då den skall 

ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. 

Möjlighet ska dock finnas att hänskjuta frågan till ett extra medlemsmöte. 

 

§ 13  ÅRSREDOVISNING 

Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

Styrelsen skall årligen upprätta en årsredovisning innehållande en verksamhetsberättelse samt 

balans- och resultaträkningar med därtill hörande noter. Årsredovisningen skall överlämnas 

till klubbens revisor(er) senast 3 veckor före årsmötet tillsammans med räkenskaperna och 

tillhörande verifikationer. Kopior av protokoll och delårsbokslut ska fortlöpande tillställas 

klubbens revisor(er) 

 

§ 14  REVISION 

Revisorn(erna) skall granska styrelsens förvaltning, styrelsens årsredovisning samt klubbens 

räkenskaper. Revisionsberättelse skall avlämnas senast en vecka före årsmötet. 

 

Styrelsen är skyldig att tillhandahålla all den information som revisorn(erna) begär. 

 

§ 15  VALBEREDNING 

Valberedningen väljs av årsmötet för en tid av ett år och består av en ordförande och en till tre 

övriga ledamöter. Valberedningen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller av två 

övriga ledamöter. Om svårigheter föreligger att samla valberedningen skall styrelsen snarast 

underrättas. Styrelsen äger därvid vidta erforderliga åtgärder för att förbereda årsmötets val. 

 

Valberedningen skall senast 14 dagar före årsmötet lämna sina förslag till klubbens styrelse 

och revisorer. Valberedningen får ej föreslå att årsmötet väljer av klubben anställd person. 

 

Förslag till valberedning till årsmötet lämnas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.  

 

§ 16  STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av klubbens stadgar får upptagas till avgörande endast vid ordinarie 

årsmöte. Om det inte framgår av kallelsen till årsmötet att förslag till stadgeändring kommer 

att behandlas, får beslut i frågan inte fattas. För beslut i fråga om ändring av stadgar fordras 

att detsamma biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 

 

Om tvekan om tolkning av gällande stadgar skulle föreligga, skall styrelsen till årsmöte lägga 

fram förslag till ändring av stadgarna, så att nämnda tvekan undanröjs 

 

§ 17  UPPLÖSNING 

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på två varandra följande medlemsmöten, 

varav ett ordinarie årsmöte. För beslut fordras att detsamma biträtts av minst två tredjedelar 

av de röstande. Vid sådant beslut skall även bestämmas till vilket tennissportens främjande 

ändamål klubbens tillgångar skall användas. I händelse av upplösning skall sådant beslut 

delges Svenska Tennisförbundet genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets 

protokoll i ärendet. 

 

 

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 21 mars 2013. 


