
Järfälla Tennissällskap 2019 

STADGAR FÖR JÄRFÄLLA TENNISSÄLLSKAP 
 

§ 1 - Ändamål 
Järfälla Tennissällskap har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle att 

spela tennis samt främja gott kamratskap och god idrottsanda. 

 

§ 2 - Tillhörighet 
Klubben är medlem i Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till 

Sveriges Riksidrottsförbund. Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets 

stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar 

samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga 

föreskrifter, vilka samtliga vid behov ska finnas tillgängliga för klubbens 

medlemmar. 

 

§ 3 - Beslutande organ 
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

 

§ 4 - Verksamhets- & räkenskapsår 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar helt kalenderår. 

 

§ 5 - Stadgeändring 
Förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av 

antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av 

såväl medlem som styrelsen. 

 

§ 6 - Upplösning av föreningen 
För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar 

avantalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben ska anges att 

föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. 

Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i 

ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall 

omedelbart tillställas vederbörande SF. 



 

§ 7 - Medlemskap 
Medlem i klubben är var och en som godkänts av styrelsen och erlagt 

fastställd årsavgift. 

 

§ 8  - Utträde 
Medlem som vill utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 

och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har 

betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha 

begärt sitt utträde ur klubben. 

 

§ 9 - Uteslutning 
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller i övrigt handlar så att klubbens 

anseende kan skadas kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlemmen ska 

dock inom viss angiven tid, minst 14 dagar, ha beretts tillfälle att yttra sig i 

ärendet. I beslutet om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad 

medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från 

dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning får 

av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

§ 10 - Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Medlem får inte utan styrelsens, eller om styrelsen så bestämmer 

vederbörande klubbfunktions, medgivande representera klubben. Medlem får 

inte delta i tennistävlingar och tennisuppvisningar på annat sätt än 

somföreskrivs i Svenska Tennisförbundets stadgar och bestämmelser. 

 

§ 11  - Kallelse, tidpunkt, årsmöte 
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen minst två 

veckor i förväg. I kallelsen ska dagordning anges. Verksamhets- och 

förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget 

ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 

Årsmöte ska hållas under februari månad, eller när särskilda skäl föreligger, 

senast 31 mars. 



§ 12 - Förslag till ärenden 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. 

 

§ 13 - Rösträtt 
Vi årsmöte och extra årsmöte har varje medlem som betalt medlemsavgifter 

och som fyllt 16 år rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom 

ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

§ 14 - Beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 

närvarande på mötet. 

 

§ 15 - Beslut och omröstning 
Vid årsmöte och extra årsmöte får endast ärende avgöras, som varit angivet i 

kallelsen eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Beslut 

fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning, öppen eller 

sluten. Med undantag för de i § 5 samt § 6 nämnda fallen avgörs vid 

omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara 

antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. För beslut i 

andra frågor krävs absolut majoritet. Vid omröstning som inte avser val gäller 

vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är 

röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse 

av lika röstetal lotten avgöra. 

 

§ 16 - Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem. 

Arbetstagare inom klubben får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller 

till revisor i klubben. 

 

§ 17 - Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 



4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Fastställande av medlemsavgifter 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 

10. Val av: 

a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett 

år 

b) ledamöter i styrelsen för en tid av 1-2 år. Suppleant/er för en tid av 

1 år 

c) två revisorer, jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 

inte styrelsens ledamöter delta 

d) tre ledamöter varav en är sammankallande i valberedningen för en 

tid av ett år 

e) övriga frågor 

 

§ 18 - Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att 

kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/5 av klubbens 

röstberättigade medlemmar begär det. När styrelsen skriftligen mottagit 

begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att 

hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse ska utfärdas senast 

sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet 

upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid 

sådant möte gäller vad som sägs i § 14 och § 15. 

 

§ 19 - Valberedning 
Valberedningen består av 3 ledamöter varav en är sammankallande. 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet 

ledamöter så bestämmer. Förslag ska framläggas skriftligen med angivande av 

den funktion valberedningen förordar för respektive kandidat. 

 

§ 20 - Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, 

årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Räkenskaperna ska 

vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revision ska vara 

avslutad och berättelse avgiven senast två veckor före årsmötet. 



§ 21 - Styrelsen 
Klubbens ordförande är ordförande i styrelsen. Klubbens styrelse består av 

ordföranden och minst två och högst sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig 

sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Styrelsen är beslutsfattande 

då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 

röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

Suppleant ska i möjligaste mån ersätta ledamot vid frånvaro. 

 

§ 22 - Styrelsens åligganden 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och 

ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för RF:s, 

Svenska Tennisförbundets och deras stadgar, svara för klubbens verksamhet 

enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen ska 

tillse att för klubben gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa 

årsmötets fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom klubben. 

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden ska leda 

styrelsens arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben 

bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen ska besluta om fördelning av 

arbetsuppgifterna i övrigt. Vid sammanträden ska protokoll föras. 


