
Styrelsens yttrande över de motioner som inkommit till 

årsmötet 2017 

 

MOTIONER FRÅN ALENA JOHANSSON 

 

Alena Johansson har inkommit med två motioner enligt bilaga 2. Motionerna benämns 

nedan som motion 2A och 2B.  

 

 

Styrelsens yttrande Motion 2A: 

 

Motion 2A föreslår i korthet att medlemskap med Temporär spelrätt avskaffas och att de som 

tillhör den kategorin omedelbart erbjuds att övergå till kategorin medlem med Aktiv spelrätt. 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. En motion med motsvarande yrkande 

framställdes även vid förra årsmötet. Skälet är att styrelsen, som redovisats för årsmötet i 

styrelsens förslag om ändrade stadgar, har stämt av de nuvarande interna reglerna för 

spelrätter och medlemskategorier med Svenska Tennisförbundet och RF:s jurister som inte 

haft någon erinran mot klubbens modell. Behovet av de olika kategorierna motiveras av att 

bantillgången i förening med spel- och bokningssystemet begränsar hur många medlemmar 

med Aktiv spelrätt det vid varje tidpunkt kan finnas. 

 

Styrelsens yttrande Motion 2B: 

 

Motion 2B avser i korthet att årsmötet ska besluta att styrelsen särskilt ska uppmärksamma 

FN:s barnkonvention i sitt beslutsfattande.  

  

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. Motionen framställdes även vid de två 

senaste årsmötena. Skälet till styrelsens förslag är liksom förra året att styrelsen i sitt arbete 

är skyldig att ta hänsyn till alla vid var tid tillämpliga lagar och regler liksom till hela 

idrottsrörelsens värdegrund och verksamhetsidé. Att för styrelsearbetet särskilda framhålla 

vissa regler eller, som motionen föreslår, en folkrättslig konvention framför andra lika ange-

lägna regler och konventioner är varken lämpligt eller förenligt med RF:s verksamhetsidé och 

värdegrund. I RF:s regelverk nämns t ex FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid sidan om 

barnkonventionen utan inbördes prioritering. Styrelsen måste följaktligen i sitt arbete beakta 

hela idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Att årsmötet skulle ge några 

specifika anvisningar i den delen framstår därför inte som behövligt eller lämpligt. Styrelsens 

interna arbetsordning är dessutom formellt en styrelsefråga och inte något som årsmötet bör 

ge anvisningar om. 

 






