Förslag till stadgeändring vid årsmötet 2021
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att ändra stadgarna enligt bilaga A
(ändringsmarkerad version).
Sammanfattning av föreslagna ändringar och skälen till förslagen:
Styrelsen har under arbetet med värdegrund och mål även gjort en översyn av stadgarna
tillsammans med de tillsvidareanställda tränarna och Mikaela Seger, RF-SISU Stockholm.
Grundtanken har varit att få stadgarna mer specifika för Farsta Tennisklubb. Vi har lagt till ett
försättsblad med klubbens logga. Där framgår också att det är klubbens stadgar och när de
senast godkändes/ändrades. Namn och hemort har lagts till som en ny 1§. Farsta
Tennisklubb (FTK) med hemort Stockholm. I linje härmed har det ospecificerade
”föreningen” bytts ut mot FTK genomgående i dokumentet. Den nya paragrafen medför även
att övriga paragrafer får ny numrering.
Vi har vidare valt att ta bort den inledande delen om Idrottsrörelsens verksamhetsidé och
istället i ändamålsparagrafen (2§) hänvisa till denna med en länk till RF:s hemsida. I samma
paragraf föreslår vi att klubben i sin verksamhetsplan ska fastslå en vision och en mission
samt värdegrund och verka för att bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa.
I 4§ har vi valt att namnge de förbund som FTK tillhör samt genomgående använda detta för
att göra stadgarna mer lättlästa.
I 14§ har vi genom redaktionella ändringar försökt förtydliga vilka rättigheter och
skyldigheter som medlemmarna har. Inget har ändrats i sak.
I 15§ har vi förenklat reglerna för medlem som vill delta i tävling eller uppvisning.
I 16§ har vi lagt till en rätt för styrelsen att besluta att årsmötet ska hållas digitalt. Tillägget
görs för att det inte ska råda några tveksamheter om att det är möjligt enligt stadgarna.
I 18§ har vi lagt till att styrelsen får begära att medlem ska anmäla sig till årsmötet för att ha
rösträtt, om årsmötet genomförs digitalt. Detta för att underlätta den praktiska hanteringen vid
årsmötet och för att säkerställa att ingen obehörig röstar.
I 27§ har vissa redaktionella ändringar gjorts för att underlätta för läsaren samt uppgiften att
se till att fattade beslut har verkställts flyttats från sekreteraren till ordföranden.
I 28§ har möjligheten för styrelsen att hålla digitala sammanträden lagts till. Skälet är
detsamma som för 16§.
Slutligen har vi även passat på att rätta stavfel och sett över paragrafhänvisningarna.

Majoritetskrav vid ändring av stadgarna
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster
enligt 9 §.
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