
  

 

Motion till STK:s årsmöte 2021-04-04 

 

Medlemsundersökning med anledning av styrelsens förslag till införande av 

padelverksamhet i klubben. 

Bakgrund: 

Historia o stadgar 

Ett eventuellt införande av padel i klubbens verksamhet har diskuterats bland medlemmarna i 

klubben det senaste året. En del är för och andra är emot detta. Vi har tidigare framfört till styrelsen 

att en medlemsundersökning borde göras för att utröna vad klubbens medlemmar tycker i den här 

frågan. Vi har inte fått gehör för detta förslag. För att lösa upp denna situation och komma vidare 

skriver vi denna motion till årsmötet och styrelsen och samtidigt som information till klubbens 

medlemmar. 

Som medlemmar i klubben har vi svårt att förstå varför styrelsen inte är intresserad av vad klubbens 

medlemmar anser i frågan om padelinförande.  I klubbens stadgar står bl a följande: 

P 1. Föreningens ändamål är att bedriva tennis och främja tennisverksamheten. 

P 13. Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter. 

P 20. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas 

om den inte finns med i kallelsen till årsmötet. 

P 26. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda 

planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. 

Ordföranden skall övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och 

beslut efterlevs. 

 

Ekonomi: 

Införandet av padel har också stora ekonomiska konsekvenser för klubben. Finansieringen av 

padelbanorna skall enligt styrelsen ske genom ett banklån på 900.000 kr plus att 300.000 kr tas från 

klubben kassa. Dessutom tas en tennisbana i anspråk för två padelbanor. Styrelsens tanke är att 

padelbanorna skall ge större intäkter totalt sett och därigenom betala tillbaka lånet.  

Den intäktskalkyl som styrelsen presenterat anser vi ha stora frågetecken bl.a. för en optimistiskt hög 

beläggningsgrad på de två padelbanorna. Padel är populärt just nu med en kraftig utbyggnad av 

antalet padelbanor i närområdet. Det finns en stor risk för en överetablering och därmed eventuellt 

stora negativa ekonomiska konsekvenser för tennisklubben och dess medlemmar, på ett liknande 

sätt som skedde med överetableringen av golfbanor för 10 - 15 år sedan. En del gick i konkurs! 

 



 

Skummeslövs Tennisklubbs ekonomi har genom åren gått med en liten vinst och vi tycker att det 

eventuella överskottet skall investeras i tennisanläggningen och dess tennisverksamhet för att göra 

den till en ännu mera omtyckt anläggning för alla tennisspelare och övriga intresserade. 

 

Överklagande 

Det senaste halvårets händelser har på ett tydligt sätt avslöjat att styrelsen inte har levt upp till 

innehållet i klubbens stadgar. Som ansvarsmedvetna klubbmedlemmar är det vår skyldighet att 

påpeka detta och få till stånd en förändring. Vår överklagan av styrelsens stadgebrott har godkänts av 

Svenska Tennisförbundet juridiska nämnd och styrelsens egen överklagan av SvTF:s beslut har 

slutgiltigt avslagits av Riksidrottsnämnden. Det är alltså klart och tydligt fastställt att klubbens 

styrelse har brutit mot klubbens egna stadgar när man snabbt försökt att forcera fram ett 

padelinförande. Detta kan vi som medlemmar inte acceptera. 

 

Med ovanstående som bakgrund framlägger vi följande motion: 

 Vi föreslår att styrelsen genomför en medlemsundersökning för att utröna medlemmarnas åsikter 

om att införa padel i klubbens verksamhet. Detta kan ske genom mailutskick, brev eller en IT-baserad 

enkätprogramvara. Härvid skall padelförslagets kalkyl och konsekvenser för klubben ekonomi 

redovisas och frågan som medlemmarna skall svara på är:  

Vill du som medlem att klubben skall starta upp en padelverksamhet i klubbens regi med de 

ekonomiska konsekvenser som redovisas i plan och kalkyl?  

Svarsalternativen för medlemmarna skall vara ja eller nej! 

 Blir majoritetens svar ja så genomföres padelinförandet enligt plan och kalkyl efter 

nödvändiga stadgeändringar förutsatt att årsmötet så beslutar. 

 Blir majoritetens svar nej så drar styrelsen tillbaka sitt padelförslag på årsmötet, eftersom 

medlemsmajoriteten inte vill genomföra padelplanerna. Styrelsens uppdrag är att tillvarata 

medlemmarnas intressen. 

Denna medlemsundersökning måste genomföras i god tid före årsmötet så att styrelsen och 

årsmötesdeltagarna vet vad medlemmarna anser i den här frågan när årsmötet väl genomföres. 

Om det av någon anledning inte går att genomföra denna medlemsundersökning före årsmötet skall 

årsmötet skjutas på så att tid skapas för att hinna genomföra medlemsundersökningen. Alternativt 

kan padelfrågan bordläggas och tas upp för beslut på ett extra årsmöte när medlemsundersökningen 

väl är genomförd. 

Om styrelsen av någon anledning vägrar att genomföra medlemsundersökningen eller om styrelsen, 

efter genomförd medlemsundersökning med en eventuell majoritet mot padelinförande, ändå väljer 

att gå vidare på årsmötet med stadgeändring och ett padelinförande så visar det än en gång att 

styrelsen inte bryr sig om medlemmarnas åsikter.  

 

 



 

 

Motionen avslutas med följande tillkommande förslag: 

1. Vi föreslår att denna motion skickas ut till samtliga klubbens medlemmar i god tid före 

årsmötet exempelvis tillsammans med medlemsundersökningen så att alla medlemmar kan 

få en rättvisande bild av helheten före beslut i denna viktiga fråga tas. 

 

2. Enligt klubbens stadgar skall styrelsens olika förslag samt denna motion (och övriga inkomna 

motioner från klubbens medlemmar) tillsammans med styrelsens yttrande över inkomna 

motioner finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen till 

årsmötet skall det anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Vi föreslår att denna motion 

publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet tillsammans med övriga dokument 

enligt stadgarna (se paragraf 14 i stadgarna). 

 

3. Innehållet i denna motion kräver att styrelsen tar ställning till motionen i god tid före 

årsmötet och agerar för att inte komma i tidsnöd med medlemsundersökningen. Om 

styrelsen inte tar ställning eller agerar före årsmötet så föreslås att denna motion behandlas 

som första ärende under punkt 12 på årsmötets dagordning. 

 

Kommentar: 

Eftersom denna motion skall inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet är det svårt att 

veta när detta är på kalendern eftersom styrelsen skall publicera kallelsen till årsmötet på hemsidan 

senast 3 veckor före årsmötesdatum. Se paragraf 14 och 15. Därför skickas denna motion till 

styrelsen omgående. 

 

Mellbystrand 2021-03-04 

Henrik Andrén  Sven Pewe 

 

 

 


