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Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (Salk)  
 

Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991,  

5 mars 2008, 21 mars 2017, 20 mars 2018, 19 mars 2019 och 29 mars 2022. 

 

 

§ 1 Klubbens uppgift 

Klubben är en ideell förening med säte i Stockholm och har till grundläggande uppgift att 

• främja tennisspelets utveckling 

• bedriva en aktiv ungdomsverksamhet inom tennis 

• främja tennisens betydelse för ungdomars utveckling i god sportsmannaanda 

• arrangera tävlingar 

• verka för främjande av ett gott kamratskap bland medlemmarna 

• motverka all form av diskriminering  

• samt verka för en dopingfri idrott. 

Klubbens ändamål får även fullföljas genom att verksamhet bedrivs i hel- eller delägda bolag 

som t.ex. det bolag som äger och förvaltar Salkhallen. 

 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 

Inträdesavgiften fastställs av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan 

antas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen eller i övrigt 

skada klubben eller dess medlemmar. Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. 

Sådant beslut får överklagas av sökanden enligt reglerna i Riksidrottsförbund

stadgar. Medlem kan även bli ständig medlem genom att erlägga fastställd engångsavgift. 

Medlem, som varit styrelsen till stor hjälp, kan av styrelsen väljas till ständig medlem. Till 

hedersmedlem kan väljas person, som på synnerligen framstående sätt gagnat klubben. Beslut 

härom fattas på årsmöte efter beredning i styrelsen. 

 

§ 3 Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på 

varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet 

upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 
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§ 4 Uteslutning, avstängning och varning 

Medlem får inte uteslutas ur klubben, stängas av eller varnas, av annan anledning än att denne 

försummat att betala av klubben beslutade avgifter, gjort sig skyldig till vanhedrande 

uppförande, uppenbarligen kränkt klubbens anseende, motarbetat klubbens verksamhet eller 

ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.  

Beslut om uteslutning, avstängning eller varning, skall fattas av klubbens styrelse och får av 

den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. Beslut om uteslutning 

eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att 

yttra sig. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta vid 

överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen 

tillställas den berörde. 

 

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

• har rätt att delta i aktiviteter och sammankomster som anordnas för medlemmarna 

• har rätt till information om klubbens angelägenheter 

• skall följa klubbens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning har fattats av 

organ inom klubben 

• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av 

klubben. 

 

§ 6 Medlemsavgifter 

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Ständig medlem betalar en 

engångsavgift som utgör tiodubbla årsavgiften för seniorer som tidigare erlagt minst tio 

årsavgifter och tjugodubbla årsavgifter för övriga. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter. 

 

§ 7 Medlems deltagande i tävlingar 

Medlem har rätt att delta i Salks idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 

inom idrottsrörelsen. Villkoren för medlem att i tävling representera klubben, framgår av 

Svenska Tennisförbundets bestämmelser. 
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§ 8 Årsmöten 

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 Salkhallen, 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 Salkhallen och elektroniskt på klubbens hemsida. 

Medlem, som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till klubben och under året fyller 

lägst 16 år samt ständig medlem och hedersmedlem har rösträtt på möte.  Rösträtt får ej 

utövas med fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 

mötet. 

 

§ 9 Ärenden vid årsmötet 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare som jämte mötets ordförande skall 

justera protokollet. 

4. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 

det senaste räkenskapsåret. 

5. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande 

verksamhetsåret. 

8. Val av 

a. ordförande i klubben, tillika styrelsens ordförande för nästkommande 

verksamhetsår 

b. övriga styrelseledamöter och suppleanter för två respektive ett år 

c. två revisorer för nästkommande verksamhetsår 

d. två revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår 

e. tre ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen för en tid av ett år. 

9. Fastställande av inträdes- och årsavgifter. 

10. Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad medlem lämnat 

minst en vecka före mötet. Förslag om stadgeändring eller om upplösning av klubben 

skall dock ha inlämnats till styrelsen minst 30 dagar före mötet. 
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Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om 

den inte finns med i kallelsen till mötet. 

 

§ 10 Extra årsmöte 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens 

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och 

innehålla sakliga skäl för begäran. Underlåter styrelsen att inom fjorton dagar kalla till möte 

får den som krävt mötet kalla till detta.  

Styrelsen kan även kalla medlemmarna till extra årsmöte om styrelsen finner att sådant 

behövs. 

Kallelse jämte föredragningslista för extramötet skall utfärdas senast 14 dagar före mötet 

genom anslag i Salkhallen och elektroniskt på klubbens hemsida. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

 

§ 11 Röstning 

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning om sådan 

begärs. 

Med undantag för de i §19 (ändring av stadgar) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 

frågor genom enkel majoritet. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika antal röstetal det förslag som biträds av 

ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. 

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

§ 12 Valberedningen 

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet 

övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan båda könen. Olika åldersgrupper skall finnas 

representerade. Valberedningen skall senast 14 dagar innan årsmötet lämna förslag på de som 

skall väljas och förslaget skall anslås i Salkhallen samt elektroniskt på klubbens hemsida.  

 

 

 



   

Stadgar Salk                                                                                                                                          Sida 5 av 6 

 

 

 

§ 13 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av ordförande samt sex till åtta övriga ledamöter varav högst 2 suppleanter.  

I styrelsen skall båda könen vara representerade. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 

sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår styrelseledamot före 

mandattidens utgång, inträder suppleant, om sådan finns, i dennes ställe för tiden t o m 

nästföljande årsmöte. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 

efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han eller hon får utses till befattning 

inom styrelsen. 

 

§ 14 Firmateckning 

Klubbens firma tecknas av styrelsen, eller den eller de som styrelsen beslutar. 

 

§ 15 Styrelsens åtaganden 

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall, inom ramen för 

Riksidrottsförbundets, Svenska Tennisförbundets och dessa stadgar, verka för klubbens 

framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen att 

• tillse att för klubben gällande lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmöte eller extra årsmöte fattade beslut 

• planera, leda och fördela arbetet inom klubben 

• ansvara för och förvalta klubbens medel 

• förbereda årsmöte eller extra årsmöte. 

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens 

förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande 

regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i 

ordförandens ställe. 

 

§ 16 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre av styrelsens ledamöter 

gör framställning därom. 
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Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter 

är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense 

om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom 

ombud. 

 

§ 17 Delegering av beslutanderätten 

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 

sektion, kommitté, annat organ, enskild medlem eller anställd. 

 

§ 18 Förvaltning och revision 

Klubbens verksamhetsår är tiden mellan ordinarie årsmöten. Klubbens räkenskaper omfattar 

tiden 1 januari till 31 december. Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 

tre veckor före ordinarie årsmöte. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före 

årsmötet. 

 

§ 19 Ändring av stadgar 

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp vid ordinarie årsmöte. För 

godkännande av förslag om ändring krävs minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade 

medlemmar. Se också nedan § 20. 

 

§ 20  Ändring av ändamål och upplösning av klubben 

Beslut om ändring av klubbens ändamål (§1) och/eller om klubbens upplösning kräver beslut 

som fattas vid två på varandra följande möten med minst 6 månaders mellanrum och som 

biträdes av minst 3/4 av vid mötena närvarande röstberättigade medlemmar. Minst ett av 

mötena skall vara ordinarie årsmöte. 

I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar skall användas till 

bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m m skall 

arkiveras, t ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 


