
Till medlemmarna I Skummeslövs TK ! 

 

Angående ev. etablering av padelverksamhet . 

Under några år har styrelsen och tre årsmöten diskuterat lämpligheten av 

byggnation av två padelbanor på vår tennisanläggning . Årsmötet 2020 beslutade, i 

demokratisk ordning , med stor majoritet, att komplettera tennisverksamheten med 

nybyggnation av två padelbanor på en av våra nio (9) tennisbanor . 

Padelverksamheten är så närbesläktad med tennis att vi avstod ifrån att föreslå 

stadgeändring. Detta efter kontakt med klubbar som etablerat paddel utan 

stadgeändring. 

Beslutet överklagades i demokratisk ordning och RF upphävde årsmötets beslut med 

motiveringen att beslutet stred mot stadgarna. RF hade inga invändningar i 

sakfrågan utan gjorde en strikt tolkning av 1:a stadgeparagrafen. 

Vi dvs styrelsen , accepterar och respekterar fullt ut RF´s demokratiska beslut . 

Dock är vi fortfarande besjälade av att starta kompletterande idrottslig padel- 

verksamhet . Därför har styrelsen ånyo offentliggjort ambitionen att bygga två 

på en av de nio tennisbanorna. Årsmötet 2021 föreslås ändra stadgarna så att 

padelverksamhet får bedrivas i tennisklubbens regi . Mötets beslut kommer själv- 

klart att respekteras fullt ut av styrelsen. 

Nu pågår, tyvärr en intensiv kampanj för att ifrågasätta styrelsens önskemål . Vi 

anklagas, i en skrivelse till revisorerna, av Henrik Andrén, Sven Pewe och Sven 

Andrén för medvetna stadgebrott och att styrelsen medvetet på ett felaktigt sätt 

planerat att ta 300.000:- ur klubbkassan ” De anför också ” man kan fråga sig hur 

nära detta är ett försök till förskingring ” . 

Vi uppfattar detta som att styrelsen kan ha brottsliga avsikter . 

Vi anser att vår ekonomiska redovisning av kostnader och framtida intäkter av 

paddelverksamheten är trovärdig och ett sätt att bl. a, säkra klubbens framtida 

ekonomi . 

Andra tennisklubbar i vårt land bekräftar att paddelverksamheten bidragit till en 

bättre ekonomi . 

Nu föreslår samma personer, som ovan , att styrelsen inte skall beviljas ansvarsfrihet 

för 2020 och hänvisar till ” styrelsens stadgebrott ” .Vi har en annan uppfattning . 

Stadgebrott hade inträffat om styrelsen själv fattat beslut i frågan och startat 

paddelverksamhet . Det var årsmötet som på styrelsens förslag , fattade beslut om 

paddelverksamhet ! Ett förslag kan knappast anses som ett stadgebrott. 



Dessutom avvaktade styrelsen medvetet resultat av insänd överklagan till Tennis – 

Förbundet. Det var inte styrelsens förslag som RF upphävde , det var årsmötets 

beslut . 

Revisorerna har granskat verksamheten 2020. Deras resultat är tydligt. 

Verksamheten har bedrivits enl vedertagna normer och ” styrelsens ledarmöter har 

enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Därför 

rekommenderar vi föreningsstämman att ge styrelsens ansvarsfrihet för den tid som 

revisionen omfattar .  

Begreppet ansvarsfrihet ska respekteras som en del av demokratins hörnpelare . Om 

årsmötet går emot revisorernas förslag om ansvarsfrihet , avgår styrelsen . Detta är 

en demokratisk självklarhet ! Vi avgår med omedelbar verkan. 
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