
 

 

 

Information om beslutet att flytta fram årsmötet samt 

årsstämma och extra bolagsstämma i Farsta Tennis AB 
 

Årsmötet framflyttat till den 27 augusti 2020 
Vid styrelsemöte den 22 april beslutade styrelsen följande:  
 

1) Skjuta fram årsmötet ytterligare från torsdagen den 28 maj kl 19.00 till torsdagen 
den 27 augusti kl 19.00, för det fall Folkhälsomyndighetens restriktioner/ 
rekommendationer är oförändrade den 7 maj. Handlingarna ska dock göras 
tillgängliga under maj.  
 

2) Rådfråga revisorn om hanteringen av FTAB:s årsmöte enligt nedan angivet 
förslag.  

 
Den 7 maj 2020 var Folkhälsomyndighetens restriktioner/rekommendationer 
oförändrade, varför årsmötet blir i augusti. 
 
Svenska tennisförbundet har på sin hemsida på fråga om årsmötet kan skjutas upp 
längre än vad stadgarna medger svarat följande: Då läget som råder är extraordinärt 
måste den allmänna situationen samt det beslut som regeringen fattat om större 
sammankomster anses vara överordnat tennisklubbens stadgar om att årsmöte ska 
genomföras senast en viss tidpunkt. Styrelsen äger då rätt att besluta om en 
senareläggning alt. att genomföra årsmötet digitalt. Viktigt att i det läget medlemmarna 
informeras om situationen och beslutet. 

 

Årsstämma och extra bolagsstämma i Farsta Tennis AB 
Farsta Tennis AB (FTAB) brukar hålla sin årsstämma samma dag som Farsta 
Tennisklubb (FTK) håller sitt årsmöte. På grund av den rådande Corona-situationen har 
FTK skjutit upp sitt årsmöte till den 27 augusti. Först på årsmötet kan ny styrelse väljas.  
 
FTAB måste dock enligt aktiebolagslagen hålla sin årsstämma inom sex månader från 
utgången av varje räkenskapsår. Styrelsen i FTAB brukar alltid vara densamma som i 
FTK. Styrelserna i FTK och FTAB föreslår därför följande lösning som revisorn har 
godkänt:  
 

1) FTAB håller sin årsstämma den 28 maj 2020 (det datum som det årsmötet 
senarelagt till men som skjuts upp ytterligare). 

2) Aktieägaren FTK företräds av FTK:s ordförande som brukligt. 
3) Alla dagordningspunkter hanteras. 
4) Ingen ändring i styrelsen förslås medförande omval av alla ledamöter/ 

suppleanter. Anledningen anges i protokollet.  
5) FTAB kallar till extra bolagsstämma i samband med FTK:s årsmöte då ny styrelse 

väljs som speglar utgången i det val som skett i FTK.    
 
Styrelsen 8 maj 2020  


