MOTION 1
Motion till SvTF årsmöte 2022
Bakgrund
Idrottsrörelsen professionaliseras allt mer.
Det ställs hela tiden ökade krav på föreningsidrotten. Stat och RF ställer krav på
bättre verksamhetsstyrning. Inom tennissporten lockar privata akademier och tennisskolor med höga löner och ersättningar.
Tränare väljer att byta k arriär och satsar
på padel.
Samtidigt som antalet utövare av vår idrott
ökar är bristen på kompetenta tränare
skriande. Tränarbrister hämmar Sveriges
tennisföreningars verksamhetsutvecwkling
och tillväxt.
Målsättning
För att få fler att välja tennistränaryrket
och jobba inom föreningsidrotten tror
vi att villkoren måste förbättras och att

föreningarna måste ta ett större ansvar
som arbetsgivare. Tennissverige har m
 ycket
att vinna på det:
- Vi blir attraktivare som arbetsgivare om
vi erbjuder trygga anställningsvillkor.
- Trygga anställningsvillkor skapar lojala
medarbetare och bättre förutsättningar
att utveckla verksamheten.
-På sikt innebär en höjd status för tränar
yrket inom förening att fler söker sig dig
vilket gynnar svensk tennis.
Förslag
Vårt förslag är att man bildar en arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram rikt
linjer för lönesättning och arbetsvillkor som
vi som föreningar bör följa. Det är viktigt
att alla föreningar tar sitt ansvar för att
någonting ska hända.
Danderyds Tennisklubb

Styrelsens yttrande:
Förbundsstyrelsen
delar
motionärens
oro över den rådande tränarbristen och
ser m
 otionen som en viktig del i att öka
statusen på tränaryrket. Motionen är även
i linje med målområde fem i Game Change
2030.

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar:
att
bifalla motionen

MOTION 2
Röstfullmakt för regionerna på
SvTF Årsmöte

höga för regionen dels att många personer
behöver avsätta tid för mötet.

Regionerna har vid Svenska Tennisförbundets årsmöte krav på att varje röst skall
representeras av en person. För Regions
Syd’s vidkommande innebär det 10 personer som skall infinna sig vid årsmöte vilket
dels medför resekostnader som är väldigt

Region Syd föreslår;
Att en person kan förfoga över fullmakt för
upp till tre (3) röster per person.
Ola Svantesson Ordförande
Svenska Tennisförbundet Syd

Styrelsens yttrande:
I samband med ombildandet av distrikt till
regioner beslutade Förbundsmötet om att
alla mandat skulle vara fysiska. Beslutet
togs mot bakgrunden att värna demokratin, genom att säkerställa ett minimum av
närvarande personer och att hälften av
mandaten 
rekommenderas att överlåtas
till tennisklubbarna. För detta finns även en
post avsatt i nuvarande ”regionbidrag” för
kostnader kopplade till mötesplatser.
Vidare ser FS att förbundsmötet är en viktig
mötesplats där fler personer från regionstyrelserna/tennisklubbarnas styrelser har

möjlighet att informeras sig och diskutera
om utvecklingen av Game Change 2030.
Ur ett rättviseperspektiv föreslår FS att
platsen för förbundsmötet ska alternera
mellan regionerna.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar:
att
avslå motionen
att
platsen för förbundsmötet ska
regelbundet alternera mellan de
sju regionerna (SDF)

MOTION 3
Begäran/önskan om
regionstillhörighet

byte

av

Södertälje Padel & Tennisklubbs styrelse
har efter moget övervägande beslutat att
söka möjligheten till ett regionsbyte från
Tennis Öst till Tennis Stockholm.
Anledningen till detta önskemål är följande,
SPTK har under flera år haft en m
 ycket
positiv utveckling vad gäller tillväxten av
nya unga tennisspelare där många av
dessa även visar ett stort intresse av att
spela tävlingstennis. Utvecklingen av dessa
tävlingsintresserade ungdomar har vi lyckats med tack vare ett samarbete med flera
Stockholmsbaserade klubbar som skickar
sina duktiga juniorer till SPTK för träning
och sparring i riktigt högkvalitativa grupper. 2019 hade vi 2 spelare som bytte klubb
för att få möjligheten till att spela kvalspel
Styrelsens yttrande:
till Stockholm Open.
När nu SPTK skall ta nästa steg i sin utveckling så behöver vi intensifiera klubbens
samarbeten för att driva vår verksamhet
till nästa steg gällande tävlande ungdomar
men även utbilda/utveckla nästa generations tennisledare och tränare.
SPTK:s tillhörighet till Region Öst sätter en

del begränsningar i att regionens resurser
såsom ledarutbildningar och spelarläger
är centraliserade till orter som Nyköping,
Eskilstuna, Linköping, m.m. Detta leder till
att allt deltagande i dessa centralt organiserade aktiviteter kräver att antingen
tränare eller föräldrar skjutsar deltagarna
till aktiviteterna. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv så är detta ingen bra konsekvens.
När det gäller aktiviteter inom Tennis
Stockholm så har alla deltagare från SPTK
möjligheten till att ta sig till dessa via
Stockholms kollektivtrafik och det är även
det som är nyckeln till att många spelare
ifrån Region Stockholm kommer till SPTK
för träning och sparring.
Södertälje Padel & Tennisklubb (SPTK)
önskar därför att Svenska Tennisförbundet
uppdaterar sina stadgar så att SPTK får
möjligheten att tillhöra Region Stockholm.
Med förhoppning om att våra barn och
ungdomars framtida utveckling är i fokus
vid detta beslut!
Michael Moberg
Ordförande
Södertälje Padel & Tennisklubb

MOTION 3
Styrelsens yttrande:
Organisationsförändringen av distrikt till
regioner 2008 föregicks av en omfattande
utredning där b.la. regiongränserna
utgjorde en viktig punkt.
I grunden anser FS att nuvarande region
indelningen är bra, vilket också bekräftats
av att endast ett fåtal föreningar genom
åren önskat tillhöra en annan region.
FS har samtidigt förståelse för att föreningar
som ligger på gränsen mellan två regioner
av praktiska skäl hellre vill tillhöra en annan region. Mot den bakgrunden, och för
att inte en organisatorisk indelning ska stå
emot sportslig utveckling beslutades 2020
om möjlighet till en ”modifierad SFD-tillhörighet”. Förenklat grundar sig ”modifierad SDF tillhörighet” på att föreningen
juridiskt är medlem i det SDF där den har
sitt säte men genom ett avtal regionerna
emellan har möjlighet att bedriva verksamheten i den andra regionen.

FS har inhämtat yttrande från de två berörda regionerna, som båda är positiva till att
bidra till motionärens sportsliga utveckling.
SvTF Öst vill att nuvarande regiongränser behålls men är öppna för ”modifierade
SDF-tillhörighet”. Tennis Stockholm är positiva till att ändra regiongränserna men är
inte intresserade av ”modifierad SDFtillhörighet”.
Utifrån regionernas yttranden anser FS
att nuvarande regiongränser ska behållas
samt att ”modifierad SDF-tillhörighet” inte
är aktuellt.
Förbund och regioner ska verka för klubbarnas bästa och FS önskar därav att
regionerna diskuterar eventuella andra
samverkansformer för motionärens bästa.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar:
att
att avslå motionen

