
 

  

 

Motion har inkommit från Henrik Andrén och Sven Pewe att en medlemsundersökning 

utförs med anledning av styrelsens förslag till införande av padelverksamhet i klubben. 

Bakgrund  

Motionärerna framför i sin motion varför inte styrelsen inte är intresserad av vad klubbens 

medlemmar anser i frågan om padelverksamhet. Detta bl a med tanke på att klubbens 

stadgar säger att klubbens verksamhet är tennis. 

Vid årsmötet 20200716 röstade en majoritet för att bygga två padelbanor på bana 9. 

Beslutet överklagades till Svenska Tennisförbundet som gav de klagande rätt. Klubben 

överklagade Svenska Tennisförbundets beslut till Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet 

beslutade att klubben brutit mot stadgarna som säger att klubben enbart ska bedriva  

tennisverksamhet. § 20 i stadgarna, beslut i större ekonomisk betydelse för föreningen elle 

medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet. I kallelsen till 

årsmötet 2020 fanns byggnation av padelbanor med.  

Styrelsen uppfattning är att en medlemsundersökning en administrativ betungande process, 

varför styrelsen avslår begäran. 

I förslag till dagordning för årsmötet 20210404 föreslås en stadgeändring innebärande att 

klubben även ska bedriva padelverksamhet. Årsmötet får då rösta för eller emot padel.  

 

Ekonomi 

 

Självfallet är en byggnation av en padelanläggning en stor investering. Styrelsen är övertygad 

om att en utökning av klubbens verksamhet är en bra investering. Kontakter med andra 

tennisklubbar som byggt padel, både inom- och utomhus, har bekräftat att padeln är det 

som ger mest vinst. En vinst innebär mer pengar att förbättra tennisanläggningen. 

Givetvis är styrelsen medveten om att utbyggnad av padel sker en snabb takt, men är ända 

övertygad om att det finns utrymme för fler. Att padelbanorna placeras på nuvarande bana 9 

är av två skäl. Längst bort från befintlig bebyggelse och en lägre anläggningskostnad. En 

placering på bana 9 innebär givetvis att spelintäkterna minskar i storleksordningen 20000-

25000  kronor. Denna intäktsminskning vägs upp av de intäkter padeln genererar. 

 



Under flera år tillbaka har verksamhet genererat vinst. Dock inte de sista åren bl a beroende 

på förbättringar av omklädningsrum och duschar. Med andra ord har vinsten återinvesterats 

i anläggningen. 

 

Slutsats 

 

Det är bekymmersamt att ett fåtal medlemmar tar heder av hela styrelsen genom 

påståendet att inte styrelsen är intresserad av vad klubbens medlemmar anser   

I padelfrågan. På årsmötet 2020 röstade en majoritet för införande av padel. Styrelsen har 

noga analyserat att byggande av två padelbanor kommer att bli ett värdefullt tillskott som 

även gynnar tennisen.  

Enligt förslag till dagordning kommer motionerna att behandlas först enligt §12. 
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