
 

                                                                               
  
 

Styrelsens förslag under punkt 14 i dagordningen 
 
Styrelsens förslag till beslut under punkt 14 i dagordningen har sin bakgrund i det beslut som 
fattades vid det extra medlemsmötet på Täcka Udden den 19 november 2018.  
 
Förslaget under punkt 14 (i) om ändringar av stadgarna innebär i huvudsak att (a) klubbens 
syfte preciseras och att syftet ska fullföljas främst genom ägandet och förvaltningen av 
Kungl. Tennishallen; (b) beslut att ändra stadgarna måste prövas vid två på varandra följande 
medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum varav ett ska vara årsmötet; (c) beslut 
att förändra stadgarnas bestämmelse om klubbens syfte eller att upplösa klubben därutöver 
kräver att beslutet vid det andra mötet biträds av en enkel majoritet av klubbens samtliga 
röstberättigade medlemmar, (d) förslag från valnämnden ska lämnas senast fem veckor före 
årsmötet, (e) förslag till årsmötet från medlem ska lämnas senast den 15 februari eller i 
sådan tid att förslaget kan intas i kallelsen, (f) reglerna om kallelse till årsmöte och extra 
medlemsmöte förtydligas; samt att (g) ett antal konsekvensändringar görs i anledning av att 
klubben lämnar sitt medlemskap i Svenska Tennisförbundet och därmed även upphör att 
omfattas av Riksidrottsförbundets regelverk. Vidare görs en redaktionell, praktisk och 
språklig översyn av stadgarna. Styrelsens fullständiga förslag till förändrade stadgar kommer 
att finnas tillgängligt på klubbens hemsida (www.kltk.se) samt i Kungl. Tennishallen senast 
fyra veckor före årsmötet.  
 
Förslaget under punkt 14 (ii) innebär att styrelsen ska ha rätt att förhandla fram och ingå ett 
licens- och samarbetsavtal med KJT. KJT har bildats på initiativ av styrelsen som den 
”systerförening” som angavs i beslutet på Täcka Udden. Avtalet avses i huvudsak innebära 
att KJT får rätt att anta namnet KLTK junior- och tävlingsförening och använda KLTK:s klubb-
sköld, att KJT ska driva huvuddelen av KLTK:s nuvarande junior- och tävlingsverksamhet, att 
KJT om möjligt ska överta KLTK:s plats i seriesystemen och att KLTK på olika sätt ska stödja 
KJT:s verksamhet och drift av den övertagna junior- och tävlingsverksamheten.  
 

Övriga förslag och handlingar 
 
Samtliga årsmöteshandlingar såsom årsredovisningen, revisionsberättelsen, övriga förslag 
enligt punkt 12, 13, 14, 15 och 16 samt valnämndens förslag till val av styrelsens ordförande, 
övriga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter kommer att finnas tillgängliga på 
klubbens hemsida (www.kltk.se) samt i Kungl. Tennishallen senast två veckor före årsmötet.  
 
Stockholm i april 2019 
 
Styrelsen 

http://www.kltk.se/
http://www.kltk.se/


 
 

 

Styrelsen förslag till avgifter 2020 under punkt 12 i dagordningen 

 

Medlem med Aktiv spelrätt vilket också inkluderar de medlemmar som lämnat ett 

insatslån till KLTK: 1 000 kronor (oförändrat) 

Medlem med Temporär spelrätt: 1 000 kronor (oförändrat)  

Juniormedlem: 500 kronor t.o.m. det år man fyller 21 år (oförändrat) 

Medlem med Vilande spelrätt: 2 000 kronor fr.o.m. det år man fyller 28 år (oförändrat) 

Medlem med Vilande spelrätt: 500 kronor t.o.m. det år man fyller 27 år (oförändrat) 

Medlem med Vilande spelrätt: 500 kronor fr.o.m. det år man fyller 65 år (oförändrat) 

Inträdesavgift: 12 000 kronor (oförändrat) 


