
Välkommen till
extra medlemsmöte



Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

4. Fråga om mötet har utlysts på riktigt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Val av två personer att jämte ordförande justera 

mötets protokoll

7. Styrelsens förslag presenteras 

8. Mötets avslutande



Ett framtidssäkrat KLTK

• Lyder under svensk lag och skyddar 

värden och tradition

• Kräver hälften av klubbens samtliga 

röstberättigade medlemmar för  

ändring av ändamål och inriktning

• Öppnar för framtida investeringar 

och donationer

• Säkrar bestående verksamhet –

fortsatt utveckling med 

medlemmarnas nytta i fokus



Risker med rådande nuläge

• Låg närvaro på årsmöten riskerar 
ändring av inriktning och 
ändamål

• Lyder juridiskt under RF och 
därmed RIN

• Ej anpassat att hantera 
föreningar som vår med 
betydande tillgångar och värden

• Hindrar framtida utveckling av 
klubben 



10 år av medlemsnytta i fokus 



Viktig framtid – expansion eller krympa?

• Storängsbotten detaljplaneras

• Säkra tillgången på tennisbanor för 

framtiden – permanenta tillfälliga 

byggnader över banorna 10-15



Medlemsneutralt och odramatiskt 
- men viktigt!

Nya KLTK

Jr/tävl.

Kungl. Lawn

Tennis Klubben

300 juniorer

1150 seniorer

SvTF

150 tävlingsseniorer

300 vilande

Fullvärdig medlem

MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP



Styrelsens förslag

- Styrelsens förslag att medlemsmötet ger styrelsen i uppdrag att, inför årsmötet 2019, ta fram 

ett samlat förslag avseende en förändring av klubbens stadgar och åtgärder med anledning 

av det, med i huvudsak följande innehåll:

- ett förslag till nya stadgar som väsentligen baseras på de stadgar som antogs av årsmötet 

2016 och 2017 och som bland annat förtydligar klubbens syfte och föreskriver ett högre 

majoritetskrav för att ändra klubbens ändamål;

- ett förslag att klubben initierar bildandet av en separat systerförening som blir medlem i 

Svenska Tennisförbundet och till vilken den nuvarande tävlings- och juniorverksamheten 

förs över, samt

- ett förslag att klubben lämnar Svenska Tennisförbundet för att bland annat undvika 

Riksidrottsförbundets begränsningar i fråga om majoritetskrav för beslut om ändrat 

ändamål;

- en plan för styrelsen att verka för att Svenska tennisförbundet etablerar en ny form av 

associering som öppnar för samarbete utanför Riksidrottsförbundets ramverk.



Tack för i dag – vi ses den 27 maj!


