
Förslag från styrelsen till KLTK:s årsmöte om arbetet med nya stadgar där styrelsen 
ska verka för att medlemmarnas majoritetsbeslut från 2016 och 2017 om ett extra 
skydd för klubbens ändamål och fastighetens användning ska respekteras 
 
Besluten vid tidigare årsmöten om att anta nya stadgar för att säkra klubbens ändamål över tid har 
inte kunnat verkställas 
 
Vid klubbens årsmöten 2016 och 2017 antogs med bifall från samtliga närvarande medlemmar utom 
en ett förslag till nya stadgar i syfte att de stora investeringar som görs i verksamheten i olika former, 
inte minst av medlemmarna själva, över tid ska vara säkrade för ändamålet tennis.   
 
Beslutet om nya stadgar vid årsmötet 2017 överklagades av en medlem till Svenska Tennisförbundet. 
Förbundet lämnade överklagandet utan bifall. Medlemmen överklagade därefter Svenska 
Tennisförbundets beslut i frågan till Riksidrottsnämnden (RIN), som upphävde KLTK:s beslut om att 
anta nya stadgar 2017. Motiveringen från nämnden var ett påstått formfel från KLTK vid 
presentationen av ärendet till årsmötet i samband med kallelsen baserat på rekommendationer 
uttalade i Riksidrottsförbundets (RF) regelverk. RIN:s beslut fattades trots att det var ostridigt att 
presentationen av ärendet följt formen för kallelser enligt KLTK:s stadgar och att ärendet bör anses 
ha varit väl känt för medlemmarna då det både behandlats och protokollförts redan vid klubbens 
årsmöte 2016.  
 
Därutöver valde RIN att uttala att de skrivningar som KLTK antagit i de nya stadgarna, om särskilda 
krav på stöd från en kvalificerad majoritet av klubbens samtliga medlemmar gällande förändringar av 
verksamhetens ändamål, inte kan accepteras av RIN.  
 
Styrelsen finner nuvarande situation ohållbar 
 
KLTK:s styrelse finner den situation som uppkommit ohållbar och ser behovet av att nå en 
framtidssäkrad lösning i denna fråga så att fokus kan läggas på de många övriga viktiga 
verksamhetsfrågor som finns. Efter att RIN meddelat sitt beslut ber styrelsen nu årsmötet om 
uppdrag att noga utvärdera situationen och undersöka möjligheterna för att kunna verka enligt den 
vilja som de närvarande medlemmarna nästintill enhälligt uttalat vid de senaste årsmötena. 
 
Styrelsen uppfattning är att det ligger inom möjligheternas ram att utforma stadgar likt de som 
fastställdes 2016 och 2017 och som skyddar våra så viktiga värden samt vårt ändamål utan att vara 
hänvisad till vilka medlemmar som från tid till annan besöker klubbens årsmöten. 
 
KLTK har byggt upp betydande tillgångar med ett skyddsvärde för medlemmarna som saknar 
motsvarighet i de flesta andra idrottsföreningar. Dessa värden måste bevaras för kommande 
generationer. 
 
Styrelsens förslag till beslut vid KLTK:s årsmöte 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår KLTK:s styrelse att årsmötet beslutar: 
 
- att uppdra till styrelsen att arbeta fram ett förslag i enlighet med ovanstående riktlinjer att 
presenteras vid extra medlemsmöte hösten 2018. 
 
 
Stockholm den 4 april 2018 


