
STADGAR för pensionärsföreningen VÄSTERÅS TENNISVETERANER 
Dessa stadgar har antagits vid konstituerande sammanträde den 13 november 1989 och reviderats, 
dels vid föreningsmötet 1994-01-19, fastställt vid årsmötet 1994-03-09, dels vid årsmötet 1995-03-09, 
fastställt vid föreningsmötet 1995-09-13, dels vid årsmötet 1996-03-13, dels vid årsmötet 1998-03-11 dels 
vid årsmötet 2004-03-17 samt dels vid föreningsmötet 2011-09-14, dels vid årsmötet 2019-03-13 och  
och stadfästs vid årsmötet 2020-03-11. 
 

§ 1 Föreningen 
Pensionärsföreningen Västerås tennisveteraner, VTV, stiftad den 13 november 1989, 
är en politiskt, ideologiskt och religiöst obunden förening och har som syfte att främja 
medlemmars motionsutövning, främst i form av tennisspel, men också i form av 
promenader och annat som ger möjlighet till social samvaro, och som främjar hälsa och 
välstånd. Föreningen skall verka för god sammanhållning och gott kamratskap. 
 

§ 2 Medlemskap 
Medlemskap står öppet för pensionär som delar föreningens målsättning, accepterar 
föreningens stadgar och regler samt erlägger årsavgift. 
Hedersmedlemskap kan fastställas av årsmötet på styrelsens förslag och motivering, vilket 
innebär livslångt medlemskap utan erläggande av årsavgift. 
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter påminnelse får anses ha begärt sitt 
utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 
medlemsförteckningen. 
 

§ 3 Årsavgift 
Årsavgift fastställes varje år av årsmötet för kommande verksamhetsår. 
 

§ 4 Styrelsen 
Föreningens styrelse skall väljas av årsmötet och sammansättningen skall spegla 
förhållandet mellan män och kvinnor i medlemsregistret. 
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och fyra ordinarie ledamöter jämte maximalt fyra, 
men minst två, suppleanter för ett år. 
Ordförande väljs för en tid av ett år av årsmötet. De fyra ordinarie ledamöterna utses för 
en tid av två år, varvid halva antalet väljs varje år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. 
Styrelsen utser inom sig vid ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsmötet 
vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid 
omröstning äger varje ledamot en röst och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant 
beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde. 
Suppleant har rätt att närvara på styrelsemöten och har yttrande- och förslagsrätt men ej 
rösträtt. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens 
utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. nästföljande årsmöte. 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom 
styrelsen. 
Styrelsen har till sin hjälp en tävlings- och en marknadskommitté. Antalet ledamöter i 



respektive kommitté samt sammankallande beslutas av årsmötet. 
 

§ 5 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Föreningen tecknas också av 
ordföranden och kassören var för sig. En firmatecknare får inte genom fullmakt överföra 
sin teckningsrätt till tredje person. Om en firmatecknare blir oförmögen att utöva sin 
teckningsrätt p.g.a. resor, sjukdom eller dylikt, skall hans teckningsrätt genom 
styrelsebeslut överföras till tredje person. 
 

§ 6 Redovisningsperiod 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall löpa från den 1 januari till den 31 
december årligen eller anpassas så att det sammanfaller med för Västerås stad vid varje 
tidpunkt gällande regler och datum för sökande av bidrag. 
Styrelsen har att upprätta verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning samt 
budget för kommande verksamhetsår. 
 

§ 7 Revision 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas och revideras av 
två revisorer. Dessa jämte en suppleant skall väljas av årsmötet för en tid av ett år. 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Revisionsberättelse med yttrande om ansvarsfrihet skall lämnas till styrelsen senast en 
vecka före årsmötet. 
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§ 8 Valberedning 
Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande, valda av årsmötet. 
Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår, 
om de vill kandidera för nästa mandattid. 
 

§ 9 Årets VTV-are 
Årets VTV-are utses av en kommitté som består av de senaste tre årens VTV-are. 
Årsmötet väljer kommitténs sammankallande. 
 

§ 10 Årsmöte 
Årsmötet skall hållas under mars månad. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det 
erforderligt, eller då det för angivet ändamål begärs av minst 1/3 av föreningens 
medlemmar. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet 
genom anslag på föreningens utnyttjade anslagstavla i den tennisanläggning föreningen 
nyttjar. Dessutom skall kallelse ske på hemsidan och eller genom mail samt 
telefonkontakter i den utsträckning styrelsen finner lämpligt. 
Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. 
 

§ 11 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1. Mötets öppnande 
2. Upprättande av närvarolista 
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare att justera  
    årsmötesprotokollet tillsammans med ordföranden 
4. Godkännande av dagordning 



5. Fastställande om årsmötet varit stadgeenligt utlyst 
6. Styrelsens årsberättelse 
7. Föredragning av revisorernas berättelse 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna 
9. Beslut om resultatdisposition 
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
11. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 
12. Val av ordförande för ett år 
13. Val av två ordinarie ledamöter för två år samt maximalt fyra, men minst två,  
      suppleanter för ett år.” 
14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
15. Val av tre personer för valberedning för en tid av ett år 
16. Val av tävlingskommitté samt sammankallande 
17. Val av marknadskommitté samt sammankallande 
18. Val av sammankallande i den kommitté som skall utse Årets VTV-are 
19. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt till styrelsen inkomna motioner 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 
 

§ 12 Ändring av stadgarna 
Ändring av dessa stadgar kan ske endast om förslag därom godkänns av två på varandra 
följande möten, varav ett årsmöte. Härvid fordras att minst två tredjedelar, kvalificerad 
majoritet, av de närvarande medlemmarna är eniga om förslaget. Ändringsförslag skall, för 
att kunna behandlas, framgå av kallelsen till mötet. 
 

§ 13 Föreningens upplösning 
Upplösning av föreningen kan endast ske om förslag därom godkänns av två på varandra 
följande möten, varav ett årsmöte. Härvid fordras att minst två tredjedelar av de 
närvarande medlemmarna är eniga om förslaget, s.k. kvalificerad majoritet. 
Upplösningsförslaget skall, för att kunna behandlas, vara angivet i kallelsen till mötet. 
Mötet har att besluta om hur kvarvarande medel skall användas för att gagna 
tennissporten. 


