Motion till Vå-Rö Tennisklubb Extra Stämma 2021-05-09

2021-04-29

Ändringar i stadgarna inför start av nya sektioner i föreningen
Bakgrund
Samtal och förhandling har genomförts med Härnösands Badmintonklubb om ett samgående av föreningarna
samt även hur detta skulle kunna genomföras på bästa sätt för alla medlemmar.

Motivering
I vår närhet finns det mycket som kan påverka vår verksamhet och vi måste förbereda oss för att snabbt kunna
anpassa oss till situationen. En sammanslagning av föreningarna skulle ha en stor fördel främst avseende
administrationen. En styrelse med sektioner för vardera sport.
Med en gemensam inriktning i den sammanslagna föreningen kan nya sporter med små insatser startas upp
utan att behöva sätta ihop en styrelse och separata juridiska personer etc. Vill man pausa en sektion behöver
det inte drabba alla i den enskilda föreningen.
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•
•
•
•
•
•
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Bredda utbudet av sporter
Enkelt att pausa eller lägga till verksamhet
Förenkling för våra medlemmar och kunder
Samla racketsporter i en och samma förening
Förenklad administration av förening (styrelse)
Medlemmar får ett större utbud med förmåner
Gemensamt bemöta hot från andra verksamheter
Samarbete och utbyte mellan sporter och sektioner
Vi har redan ett delat ägande av Öbacka Sportcenter

Bedömning
Efter samtal med Härnösands Badmintonklubb om ett samgående och ett införande av sektioner för vardera
idrott har båda parter kommit överens om att Vå-Rö Tennisklubb behåller sitt organisationsnummer och att
HBMK avvecklas och flyttar över sina medlemmar samt kvarvarande kapital till Vå-Rö Tennisklubb. Förslag på
ändringar i stadgarna finns som [bilaga 1] och förslag på sektionspolicy [bilaga 2].

Förslag till beslut
Därför yrkar styrelsen att stämman beslutar

att ändra i stadgarna enligt [bilaga 1] så att VåRö Tk styrelse ges
möjligheten att starta upp två nya sektioner. En sektion för tennis, en sektion
för badminton. Samt att implementera en sektionspolicy [bilaga 2] för att
ges möjligheten att även starta upp ytterligare sektioner för andra
racketsporter i framtiden.
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