
 

 

 

 

Motion och frågor 

Motion till årsmötet den 18 april har inkommit från Sven Pewe. Utöver motioner har ställts ett antal 

frågor. Både motion och frågor besvaras nedan. 

1. Fråga 1: För att undvika missförstånd vid bokning ska padelbanorna kallas gökbo 1 och gökbo 2. 

Nya namn först när padeln betalt igen tennisens kostnader. 

Svar: Padelbanorna kommer att benämnas 1 och 2. Banorna bekostas via spelintäkter. 

2. Fråga 2: Styrelsens avgiftsförslag ännu hemliga men visar helt fel signal. 

Svar: Avgifterna för både medlems- och spelavgifter är i jämförelse med  närbelägna anläggningar 

inte höga. Intäkterna från framförallt spelavgifterna är en förutsättning för att hålla anläggningen i 

ett gott skick. 

Avgiftsförslagen redovisas i styrelseprotokoll, och presenteras på årsmötet. 

3. Motion 1: Gratis spel för juniorer på obokade banor. Kopiera BTS m.fl. klubbar. 

Svar: Båstad tennisklubb erbjuder enbart gratistider för de elever som går i tennisskola. Styrelsens 

arbetar alltid för att erbjuda förmånliga priser till medlemmarna.  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

4. Fråga 3: Hur skyddar vi tennisen från kupper. Läs artikel i Tennismagasinet, juridisk lösning? Ta råd 

från BTS, Wallgren/ H. Holm. Obs! Akut fara. 

Svar: Styrelsen känner sig trygg. Ser inga hot för tennisverksamheten. 

 5. Motion 2: Alla kandidater till styrelse, valberedning, revisor ska presentera sig och låta sig 

utfrågas. 

Svar: Stämmodeltagare har rätt att ställa frågor till närvarande kandidater som är relevanta för 

funktionärsvalet. Kandidaterna svarar enligt eget val.  

Styrelsen finner att motionen redan är gällande. 

6. Fråga 4: Vilken policy har STK? Måste alla förtroendevalda ha löst medlemsavgift, spelar de gratis. 

Svar: Stadgarna säger att ledamot ska vara medlem i klubben. Alla ledamöter är medlemmar. 

Styrelsen föreslår 10 timmar gratis per ledamot. 

Stadgarna reglerar att ledamot i styrelsen skall vara medlem i klubben. Sedan lång tid tillbaka har 
ledamot av styrelsen enligt praxis kunna spela utan att erlägga avgift. Möjlighet att spela utan att 
erlägga avgift har tillämpats i begränsad  omfattning. Styrelsen kommer att föreslå under frågan 
om spelavgifter att ledamot av styrelsen har rätt att under ett verksamhetsår spela tio timmar 
utan att erlägga avgift. 
 



7 a. Fråga 5:Hur ser avtalet för lägerverksamheten ut? Arvoden? 

Svar: Lägerverksamheten administreras av Peter Lincoln. Uthyrning till lägerverksamheten sker 

enligt överenskommelse med respektive klubb. Inget arvode utgår. 

 

7 b. Fråga 6: Hur ser avtalet för tennisskolan ut? 

Svar: Tennisskolan drivs ideellt av Max och Susanne Mennfort. Tennisskolan hyr enligt medlemspris 

60 kr/timmen. 

8. Fråga 7: STK:s förslag till vision bra, men komplettera med STK:s betydelse för BTS som nordiskt 

sommartenniscentrum. Läs härom i Tennismagasinet. 

Svar: Styrelsen noterar kommentaren. 

9. Motion 3: Alla förtroendevalda bör få handledd snabbkurs om stadgarna m m. Kontakta Svenska 

Tennisförbundet om kursmaterial. Kaffe + smörgåstårta.  

Svar: Styrelsen noterar kommentaren. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att uppdra framtida styrelseledamöter att arbeta vidare med 

motionen. 

10. Fråga 8: Kontakta närliggande förskola för förfrågan om långvarigt samarbete om 2-4 billiga 

minitennisbanor (ca 70 % av vanligt minibanemått). Samverkan med STF Båstad 

Om grundutbildning i mjukbollspel för 4+ barn. Placering söder om bana 6-9? 

Svar: En minitennisbana kommer att anläggas på lämplig under hösten 2022 eller våren 2023. 

Bidrag till byggnationen från Laholms Sparbank har erhållits på 50 000 kronor. 

Verksamheten vid eventuella framtida banor kommer planeras då. 

11. Motion 4: Bílda ett särskilt padelutskott för de som drivit padelfrågan har en moralisk plikt att 

delta. Syfte: Organisera padelverksamheten och tillse att intäkterna uppnår kalkylen. 

Svar: Styrelsen uppfattning är att tennis och padel ska samverka och inte bedrivas som 2 separata 

verksamheter. Bilda ett särskilt utskott för padelverksamheten är inte aktuellt. 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

12. Fråga 9 : Om ansvarsfrihet för en del av styrelsen ifrågasätts, har denna del av styrelsen då 

rösträtt vid omröstningen om ansvarsfrihet? 

Svar: Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om sin personliga ansvarsfrihet. 

13. Fråga 10: Till ordförande: Under årsmötena den 21/7 2019 och 16/7 2020  nådde styrelsen ej den 

2/3-majoritet som krävs för stadgeändring. Ändå går styrelsen m fl ut i press och protokoll med att 

mötena i god demokratisk ordning beslutat att bygga 2 padelbanor på en tennisbana. Förklaring 

begärs 

Svar: Under dessa två årsmöten var frågan om stadgeändring inte på dagordningen. Dock var det 

en majoritet för padelbanorna. Styrelsen har inga övriga kommentarer till utagerade händelser. 

14. Fråga 11: Vem äger klubben, vem är huvudman? 



Svar: Det finns ingen huvudman. Klubben ägs av medlemmarna. 

15. Fråga 12: Yrkande: Jag begär att de styrelsemedlemmar i den gamla styrelsen som fortfaranande 

är kvar som majoritet i den nya styrelsen: Verkställ snarast era hot om uteslutning av mig enligt 

paragraf 12. 

Svar: Styrelsen har inte fattat något sådant beslut och avser inte heller att göra det. Alla klubbens 

medlemmar ansvarar för hur deras personliga agerande påverkar klubbens framtida utveckling, 

klubbgemenskapen och klubbens förutsättningar att attrahera och motivera ideella kraften som 

driver verksamheter.  

16. Fråga 13: Medlemmar som löser medlemskap i kiosken, t ex Ebba L. och Klas H., fick inget kvitto 

och fick endast delta i årsmötet tack vare det fanns vittnen. Hur ska sådana försök till valfusk 

förhindras i framtiden? 

Svar: Normalt registreras betalning i kiosken i Matchi. Vid betalning via bankgiro kan registringen 

dröja.  

17. Motion 5: Ta bort förbudet mot poströstning. Skäl: Nuläget är skriande odemokratiskt och öppet 

för utomstående krafter att makten över tennisen. 

Svar: Styrelsen ser svårigheter med att hantera poströstning. Förslaget förutsätter stadgeändring, 

vilket inte förslagits.  

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 

18. Fråga 14: Den gamla styrelsen ger dubbla budskap. Samtidigt som styrelsen accepterar de tolv 

juristernas domslut förnekar de stadgebrott. Att kvälja dom är stadgebrott mot § 3. Inser de 

styrelsemedlemmarna (vilka har majoriteten iden nya styrelsen) detta? 

Svar: I den av årsmötet valda styrelsen har alla ett gemensamt ansvar för att driva klubbens 
verksamhet i enlighet med vad årsmötet beslutar. Hur styrelsen fullgjort sitt uppdrag redovisas i 
dokumenten verksamhetsberättelse och resultat-och balansräkning. För aktuellt verksamhetsår 
har samtliga ledamöter undertecknat nämnda dokument och därmed bekräftat att klubbens 
verksamhet för året har bedrivits på sätt som accepterats av samtliga ledamöter. Styrelsens 
verksamhet granskas av revisorer och ytterst och slutgiltigt är det medlemmarna som avgör om 
styrelsen, en eller flera ledamöter, gjort någon felaktighet. Styrelsen är således helt enig om de 
beslut som fattats under verksamhetsåret. 
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