
 
 
Kallelse 

 
Medlemmarna i Kungl. Lawn Tennis Klubben kallas härmed till årsmöte måndagen den 22 
juni 2020 kl. 18:00 i Kungl. Tennishallen i Stockholm. 
 
På grund av rådande omständigheter kommer, om behov föreligger, mötesdeltagarna att 
fördelas mellan olika lokaler med separata entréer utifrån. Kommunikationen mellan 
lokalerna sker sedan via TV-länk. Lokalerna kommer att vara mycket glest möblerade 
  
Anmälan om deltagande sker på klubbens hemsida. 
  
  

 Styrelsens förslag till 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 årsmötets protokoll. 
7. Styrelsens årsredovisning. 
8. Revisionsberättelsen. 
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av över- eller 

underskott i enlighet med balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsårets 

förvaltning. 
11. Information om Kungl. Tennishallen AB enligt punkt 11 i stadgarna. 
12. Fastställande av årsavgift och eventuell inträdesavgift. 
13. Fastställande av budget och arbetsplan för det löpande verksamhetsåret. 
14. Styrelsens förslag att årsmötet beslutar att göra vissa ändringar i klubbens stadgar.  
15. Behandling av eventuella ytterligare förslag från styrelsen. 
16. Behandling av eventuella förslag från medlemmar. 
17. Information om motioner till Stockholms Tennisförbunds och Svenska 

Tennisförbundets årsmöten. 
18. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 
19. Val av 

a)    ordförande 

b)    övriga styrelseledamöter 

c)    revisorer 

d)    revisorssuppleanter 

e)    ledamöter i valnämnden. 
20. Mötets avslutande.  



  
 

Styrelsens förslag under punkt 14 i dagordningen 

  
Styrelsens förslag till beslut under punkt 14 i dagordningen avser samma ändringar i stadgarna 
som godkändes vid årsmötet 2019. För att beslut om ändring av stadgarna ska bli gällande krävs 
beslut vid två årsmöten i rad. Om förslaget godkänns av årsmötet 2020 kommer således 
stadgeändringarna att träda i kraft. Klubben kommer då också att utträda som medlem ur 
Svenska Tennisförbundet i enlighet med beslutet vid årsmötet 2019. Under det senaste 
verksamhetsåret har, också i enlighet med beslutet från det senaste årsmötet, junior- och 
tävlingsverksamheten överförts till KLTK Junior- och Tävlingsförening som är medlem i Svenska 
Tennisförbundet.   
  
Förslaget om stadgeändringar under punkt 14 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 medlemsmöten i rad 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 med 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 finns tillgängligt på klubbens hemsida 
(www.kltk.se) samt i Kungl. Tennishallen. Stadgeförslaget hittar du på inloggningssidan ”Årsmöte 
2020” under ”Boka tid & matrikel”. 

  

Övriga förslag och handlingar 

  
Samtliga årsmöteshandlingar såsom årsredovisningen, revisionsberättelsen, övriga förslag enligt 
punkten 14, 15 och 16 samt valnämndens förslag till val av styrelsens ordförande, övriga 
styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter finnas tillgängliga på klubbens hemsida, 
inloggningssidan ”Årsmöte 2020” under ”Boka tid & matrikel” samt i Kungl. Tennishallen senast 
två veckor före årsmötet.  
  
Eventuella motförslag till valnämndens förslag som inkommit från medlem kommer att finnas 
tillgängliga på klubbens hemsida samt i Kungl. Tennishallen senast tre dagar före årsmötet. 
  
Den medlem som önskar få årsmöteshandlingarna tillsänt sig via post ombedes vänligen 
kontakta klubbens kansli; kansli@kltk.se eller 08-459 15 15. 

Stockholm i maj 2020 
 
På uppdrag av KLTK:s styrelse 

Med vänliga hälsningar 
Marcus Wallenberg 
Styrelsens ordförande 


