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STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV SALKs STADGAR 

 

Bakgrund 

Vid årsmötet den 20 mars 2018 gavs styrelsen i uppdrag att se över nominering av 

kandidater vid sidan av valberedningens förslag. 

Enligt § 9 punkten 8 i SALKs stadgar är val av bland annat styrelseledamöter och 

vissa andra funktionärer ett obligatoriskt ärende vid SALKs årsmöten. Av § 12 i 

stadgarna framgår att val ska förberedas av en valberedning. För att 

medlemmarna ska kunna ta ställning till valberedningens förslag ska detta anslås i 

SALK-hallen och på klubbens hemsida senast 14 dagar före mötet. 

Årsmötet är emellertid fritt att välja andra funktionärer än sådana som föreslagits 

av valberedningen. Med dagens stadgar så kan funktionärer både föreslås och 

väljas på stämman utan att information lämnats om förslaget till medlemmarna 

innan stämman. Detta kan leda till att medlemmarna vid stämman inte har ett 

fullgott beslutsunderlag för att ta ställning till på stämman föreslagna 

funktionärers kompetens och lämplighet. 

 

Överväganden 

I en demokratisk förening är det självklart att stämman är det högsta beslutande 

organet och att den är fri att välja även andra funktionärer än sådana som 

förslagits av valberedningen. Det är också viktigt att medlemmarna vid val har ett 

gott underlag för att ta ställning till förslagna funktionärers kompetens och 

lämplighet. Av det skälet ska valberedningens förslag göras känt för 

medlemmarna i god tid innan stämman. 

Även andra än valberedningen är dock fria att föreslå funktionärer. Det är viktigt 

att medlemmarna har ett gott underlag för att ta ställning till kompetensen och 

lämpligheten även av sådana föreslagna funktionärer. 

I samband med sitt uppdrag har styrelsen granskat flera andra tennisklubbars 

stadgar och funnit exempel på att motförslag till valberedningens förslag ska 

göras tillgängliga en tid före årsmötet. En sådan bestämmelse skulle säkerställa att 

medlemmarna erhåller tillräcklig information. Styrelsen anser dock att det skulle  
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leda för långt att kräva att göra publicering före årsmötet tvingande. Det kan 

finnas många lojala skäl till att en publicering av ett förslag i förväg inte är möjlig. 

Likaså skulle ett krav på publicering i förväg leda till en försämrad flexibilitet. 

Exempel på sådana fall är om en förslagen funktionär i ett sent skede blir 

oförmögen eller ovillig att åta sig uppdraget eller om det på stämman skulle visa 

sig finnas en annan kandidat som det finns en mycket stor uppslutning kring. 

Styrelsen har därför beslutat att stanna vid att föreslå att motförslag bör 

annonseras viss tid i förväg. Styrelsen utgår från att den som lämnar ett 

motförslag på stämman utan att annonsera det i förväg förklarar skälet till det på 

stämman och att stämman vid sitt val tar hänsyn till skälet. 

 

Förslag 

Styrelsen anser att förslaget bäst implementeras i stadgarna som ett nytt andra 

stycke i § 8. De två första styckena i den bestämmelsen skulle i sådant fall erhålla 

följande lydelse (tillägg i blått): 

 

§ 8 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och anslås i 

SALK-hallen, och elektroniskt på klubbens hemsida, senast 14 dagar före mötet. 

Motförslag till valberedningens förslag bör lämnas till styrelsen senast tre dagar 

före årsmötet, för att av styrelsen snarast möjligt anslås i SALK-hallen och 

elektroniskt på klubbens hemsida. 

[Stycke 3 och 4 oförändrade] 

Enligt § 19 i stadgarna krävs för godkännande 2/3 av vid mötet närvarande 

röstberättigade medlemmar. 

 

 

Styrelsen februari 2019 


