
                                        

                    STADGAR  
 

Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och 

annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision och värdegrund. 

 

§1 

Medlemskap 

Medlemskap beviljas den som har intresse för tennissporten utan någon inskränkning med 

avseende på ålder, kön, ras, eller nationalitet och som erlagt fastställd medlemsavgift. 

Rätten att utnyttja klubbens kontraktstider samt deltaga i de aktiviteter som organiseras av 

klubben förutsätter medlemskap. 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersmedlem. 

Medlem som vill utträda ur klubben gör anmälan härom till styrelsen, eventuellt förfallna 

avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. 

Medlem som bryter mot klubbens stadgar, stör ordningen eller på annat sätt uppträder på 

ett sätt som allvarligt står i strid med klubbens intentioner och intressen, kan genom beslut 

av styrelsen uteslutas ur klubben. Innan fråga om en sådan åtgärd avgöres, skall 

medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig. 

 

§2 

Medlemsavgift 

Medlem betalar av årsmötet beslutad årsavgift. Hedersmedlem är befriad från 

medlemsavgift. 

 

 



§3 

Deltagande i tävlingar 

Deltagande i tävlingar fastställs av klubbens styrelse i samråd med klubbens sportchef. 

 

§4 

Styrelsen 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och fyra 

ledamöter jämte tre suppleanter. 

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant såsom styrelseledamot 

för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 

Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott och vid behov inrätta tillfälliga 

kommittéer eller arbets- och projektgrupper. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften 

av antalet ledamöter är närvarande.  Om styrelsen anser det lämpligt kallas även 

suppleanter. 

 

§5 

Styrelsens åligganden 

Styrelsen skall verka för klubbens utveckling och tillvarata dess intressen. 

Ordföranden är klubbens officielle representant, leder styrelsens arbete och bevakar att 

styrelsen fullgör sina uppgifter enligt klubbens stadgar och övriga för klubben bindande 

regler och beslut. I ordförandens frånvaro ersätts denne av vice ordföranden. 

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en upprättad 

arbetsordning. 

Klubbens firma tecknas enligt styrelsens beslut. 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

 

 



        §6 

Verksamhet 

Verksamheten i Visby Tennisklubb handhas av en sportchef.  

Styrelsen skall , i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter 

och skyldigheter som sportchefen har. 

Sportchefen skall till styrelsen upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för klubben 

att gälla under nästföljande verksamhetsår. Förslaget inlämnas till styrelsen som äger rätt att 

vidta eventuella förändringar i förslaget. 

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastställs av årsmötet. 

 

§7 

Möten och beslutsmässighet 

Klubben håller dels ordinarie årsmöte före april månads utgång dels extra klubbmöten när så 

erfordras. 

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen, varvid kallelse skall utfärdas senast 14 

dagar före mötet. 

Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en 

ålder av lägst 15 år. 

Rösträtt får utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke 

förslagsrätt. 

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande. 

 

§8 

  Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 

Verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår. 

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) 

tillhandahålls revisorn senast 30 dagar före årsmötet. 

Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det 

sistförflutna räkenskapsåret samt att senast vid årsmötet överlämna en revisionsberättelse. 



§9 

Ärenden vid årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden: 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

3. Val av a) ordförande b) sekreterare för mötet. 

4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens och sportchefens berättelser jämte ekonomiska redogörelser för det 

senaste verksamhetsåret samt fastställande av resultat- och balansräkning. 

7. Revisorns berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

10. Verksamhetsorganisation. 

11. Val av 

a) Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 

b) Halva antalet övriga ledamöter av styrelsen för en tid av två år. 

c) Vederbörligt antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 

d) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. 

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

e) Tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilken en ska utses som 

sammankallande. 

12. Nominering av ledamöter i styrelsen för Wisby Rackethall AB. 

13. Val av tre ombud och en suppleant till bolagsstämman för Wisby Rackethall AB. 

Ombuden skall vara från styrelserna i Wisby Rackethall AB och Visby Tennisklubb 

oberoende personer. 

14. Ekonomisk redogörelse för Wisby Rackethall AB. 

15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 

16. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

17. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad 

medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben minst 30) 

dagar före mötet. 

18. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. 

19. Avslutning. 

 

 

 



§10 

Beslut och omröstning vid årsmöte 

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten).  

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som omnämns i § 11 – genom enkel 

majoritet. 

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som 

biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Om så inte är fallet samt vid 

val eller sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i 

föredragningslistan för vederbörligt möte. 

 

§11 

Stadgefrågor 

Förslag om ändring av dessa stadgar, eller om klubbens upplösning, får endast vid årsmöte 

upptas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid 

mötet närvarande röstberättigade medlemmar. 

Beslut om upplösning av Visby Tennisklubb – vilket skall fattas vid två på varandra följande 

årsmöten – skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämt, 

idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst 

bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av 

revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkning. 

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och 

anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i 

vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordföranden är ansvarig för att stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns 

tillgängliga för föreningens medlemmar. 
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