Stadgar
Vår historia
Falköpings tennisklubb stiftad 1938 har till ändamålet att genom utövning av tennisspel
verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran för främjande av god
kamrat- och idrottsanda.

Vår moderna verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt så väl
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott tennis så att;
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter att få delta i
föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Vi delar in vår idrott tennis enligt följande

Vi delar in vår idrott Tennis efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i
allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för
tonåringar upp till och med tjugo år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är
över tjugo år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska
alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den
hälsoinriktad bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Medlemskap
§1
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap,
vilket ska vara åtföljt av medlemsavgift, som är fastställd på ordinarie årsmöte.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten
till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Dock med följande tillägg:
Ansökan får icke bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdessökande icke
häftar i skuld till annan förening får års eller andra i vederbörande förenings stadgar
fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning under sistförflutna år.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fastställas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen
informeras den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörda inom tre veckor enligt
reglerna i RF:s stadgar.
Genom beslut och ordinarie möte kan medlem kallas till
medlemsledamot/hedersmedlem.
Medlems rättigheter och skyldigheter
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa
i 22 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
• Skall betala medlemsavgift senast den 1/6 samt de övriga avgifter som beslutats
av föreningen, senast 30 dagar efter erhållen faktura
§2
Medlem, som vill utträda ur Falköpings Tennisklubb gör skriftlig anmälan till styrelsen
och är därmed skild från klubben; eventuellt förfallna avgifter betalas, enligt styrelsens
bestämmande. Klubbens tillgångar tillfaller alltid och endast klubben, medlem som
utträder har ingen rätt till ekonomisk ersättning från klubben. Medlemskapet upphör i
sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
§3
Medlem, som icke i den ordning klubbens stadgar föreskriva erlagt stadgad årsavgift,
trots påminnelser, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlem får inte uteslutas ur
föreningen av annan anledning än att denne försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för två på varandra följande
verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i
sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän medlem i fråga
beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i
ärendet.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad
uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Vid först upprepade
fall kan längre tid komma i fråga. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns kan
föreningens istället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem
via rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med Falköpings Tennisklubb
söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att medlemmen inom 14 dagar
efter det medlem fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över
detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålls
närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelse till ifrågavarande
möte, till vilket klagande minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgande årsavgifter, åligger
det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens
utgång.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphöra alla förpliktelser mellan
klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

Medlemsavgifter och medlemskort
§4
Medlem erlägger en årsavgift som fastställes å ordinarie årsmöte.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter.
Medlemskap får icke utlånas eller bortgivas.

Deltagande i tävlingar och uppvisningar
§5
Medlem får icke utan styrelsens (eller- om styrelsen så bestämmer – vederbörande
kommittéstyrelse) medgivande representera Falköpings Tennisklubb.
§5.1
Medlem bör agera på ett trevligt och föredömligt sätt när den representerar klubben.
Medlem bör m.a.o agera med ett gott ”sportmannaship” under såväl träning, match som
under olika arrangemang.
§6
Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande
specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som
omfatta idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som omfatta idrottsgrenar
anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet
eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

Styrelsen
§7
Falköpings Tennisklubbs drivs av en styrelse på minst fem personer. Styrelsen skall
verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
Det är ordförande som bestämmer om suppleanter skall kallas till respektive
styrelsemöte.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Fast
anställd personal inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant av
styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade
medlemmar.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den
mellan suppleanterna bestämda ordning står i tur, såsom ordinarie styrelseledamot för
tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.
§8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst
hälften av antalet ledamöter är närvarande.
§9
Styrelsen skall verka för att Falköpings Tennisklubbs och dess medlemmars
framåtskridande och tillvarata dessa gemensamma intressen på ett genomtänkt och
balanserat sätt.
Ordförande
• klubbens officiella representant
• leder styrelsens förhandlingar
• skall genomföra vad man beslutar på styrelsemöten
• övervakar klubbens stadgars efterlevnad och är personalchef
I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.
Vice ordförande
• Att företräda klubben vid ordinarie ordförandes frånvaro.
Sekreteraren
• att ansvara för att skriva kallelser och protokoll över styrelsens sammanträden
och utlysa möten.
• att arkivera protokoll, skrivelser och avtal på ett säkert och tydligt sätt.
• att anslå protokoll på anvisad plats i klubbens lokaler.
Kassören
• att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben,
dock att utbetalningar skola attesteras av ordförande, komma årligen med förslag
på revidering av avgifter.
• att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper,
• att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införas i
klubbens förvärvade pris, att, om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara
nämnda priser, samt att till betryggande belopp försäkra klubbens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter;
Intendenten
• att omhänderta fastighet/-er och övriga anläggningstillgångar. Underhålla allt
material och svara för densamma är i brukbart skick.
• att ansvara för att anläggningarna sköts på ett ekonomiskt och ekologiskt bästa
tänkbara sätt.

•

att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning
av material, samt att biträda kassören vid upprättande och förande av
inventarieförteckning.

Möten
§12
Med Falköpings Tennisklubb hålls dels ordinarie årsmöte senast mars månad, dela
ordinarie möten, när så erfodras. Ordinarie antal styrelsemöten får inte understiga åtta
per år och minst ett ska ske varje kvartal. Styrelseprotokoll ska anslås på angiven plats i
klubblokalen och arkiveras på säkert sätt så snart protokollet är justerat. Dock senast
efter påföljande styrelsemöte. Ekonomisk kvartalsrapport skall bifogas i samband med
kvartalets styrelsemöte.
Styrelsen ska konstituera i enlighet med stadgarna på styrelsemötet som följer efter
årsmötet. Vice ordförande och firmatecknare skall utses.
Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse till
ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.
§13
Rösträtt tillkommer:
Medlem, som erlagt förfallen avgifter, samt ständiga ledamöter.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.
§14
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar, som är närvarande.
§15
Vid ordinarie Årsmöte förekomma följande ärende:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande som ska ske via hemsida och på klubbens
anslagstavla.
2. Val av a) Ordförande b) Sekreterare för mötet
3. Val av två Justerare att jämte Ordförande justera protokollet.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelser
6. Fråga om ansvarsfrihet för kommittéstyrelserna och Styrelsen för den tid
revisionen avser.
7. Val av;
a) klubbens Ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år,
b) Ledamot: Hälften av ledamöterna och minst två ledamöter väljs årligen på
två år.
c) två revisorer för en tid av ett år; i detta val får styrelsens ledamöter icke
deltaga,
d) adjungerande ledamöter för en tid av ett år i taget,
e) valberedning.
8. Förslag, som väckts av Styrelsen eller till Styrelsen inlämnats till
kommittéstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet.
(Förslag om stadgeändring eller upplösning skall lämnas till styrelsen minst 30
dagar före årsmötet samt anslås i samband med inbjudan till årsmöte)

Det åligger styrelsen att på första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet fastställa
konstitution enligt paragraf 9. Ordföranden tecknar föreningen ensam eller enligt
styrelsebeslut. Konstituerande möte ska hållas senast en månad efter årsmötet. Då ska
styrelsen fastställa Vice Ordförande, Kassör, Sekreterare, Firmatecknare och Intendent,
samt övriga ansvarsområden. Intill dess att konstituerande möte hålls,
tecknas föreningen av ordförande plus en ledamot i förening.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§16
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande
ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari- 31 december. Räkenskaperna (jämte
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm. tillhandahålls
revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.)
§17
Revisorerna åligger att granska kommittéstyrelsernas och styrelsens förvaltning och
räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut
§18
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).
Önskas sluten votering räcker det med att en medlems röst önskar sådan votering.
Vid votering bestämmes utgången utom i frågor som omförmäles i § 20 – genom enkel
majoritet.
Vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som
biträdes av ordförande, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§19
Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i
föredragningslistan för vederbörligt möte.
Stadgefrågor
§20
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Falköpings Tennisklubbs upplösning för
endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag
erfodras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.
§21
Beslut om upplösning av Falköpings Tennisklubb 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 förlust- räkningar.

§22
Utöver dessa stadgar gälla riksidrottsförbundets stadgar och i övriga föreskrifter och
anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och
övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Tennisförbundet
och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distrikstidrottsförbund (DF), dvs Västra Götalands
Idrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande
specialidrottsdistriksförbund (SDF), dvs. Svensk Tennis Väst, inom det SF-distrikt,
Västra Götaland där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och
beslut fattade överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF-, eller DF-styrelse är föreningen skyldig
att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda
uppgifter.
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan
tvist skall, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s
stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande
kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för
kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnader
för eventuell sekreterare delas lika mellan parterna.
Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot
fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som
utanför idrottsarenan.

Förebygga skador

När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt
bedriven träning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare och
ledare handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården.

Sund ekonomi
Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang
och i vissa medialt exponerade idrotter. All hantering skall ske efter sunda principer
med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav.

Ideellt engagemang
I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva
verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett
mervärde. Hundratusentals ledare satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra
barn och ungdomar. De medverkar härigenom till en positiv utveckling i samhället. Det
ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke. De
ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

Miljömedvetenhet
Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn.
Medvetenhet om miljöns krav och människor påverkan är en viktig del av barns och
ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt
anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter
använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Här har vi mot bakgrund av bl.a.
allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skyldigheter.
(Stadgar senast reviderade årsmötet mars 2018)

