Till årsmötet i Örebro Tennisklubb 2022
Motion angående avveckling av Padelsektionen i Örebro TK
Padelsektionen i Örebro TK bildades i samband med ett extra årsmöte 12/12 2016.
Sektionen skapades av ett flertal anledningar
-

Avsaknad av extern förening som kunde/ville starta en verksamhet
Padel var inte med i RF vilket innebär att stöd uteblir.
Kompetensen fanns då bara i ÖTK
Verksamheten var inte så stor så den kunde hanteras i befintlig organisation.

Att vara en klubb som både ska satsa på tennis och padel har visat sig vara svårt.
Då intentionen när Padelsektionen bildades var att det bara var en tillfällig lösning för att starta
upp padelverksamheten i Backahallen så tycker vi nu att det är dags att padelsektionen avvecklas
och att padelverksamhetenn i Backahallen drivs utav en fristående förening med 100% fokus på
just padel och inget annat.
Vi tycker att Örebro TK ska vara en renodlad tennisklubb som satsar på att utbilda framtidens
tennisspelare och det ska ske till 100%. Ser man till de fast anställda idag så är samtliga tränare
enbart engagerade i tennisen vilket gör att padel inte får den uppmärksamheten och fokusen den
kräver.
Ser man till ÖTK’s ekonomi så är det tennisen som står för de stora intäkterna och det är
tennisspelarna som betalar in mest till klubben. Vi har frågat ÖTK styrelse om hur stor del av
intäkterna som kommer ifrån padelverksamheten och vilka kostnader som finns, dvs en översikt
av ekonomin för den sektionen, men dom har inte velat komma med svar på den innan årsmötet.
Med anledning av vad som redovisats ovan så tycker vi att Örebro TK ska återgå till att
vara en renodlad tennisklubb där alla resurser läggs på att utveckla den verksamheten.
Motionen avser att ge styrelsen i Örebro TK i uppdrag att avveckla padelsektionen och aktivt
driva arbete att en ny fristående padelförening bildas vilken får möjlighet att till 100% fokusera
på utvecklingen av padelverksamheten. I och med att intresset för organiserad padel växer så är
behovet av en renodlad padelföreing, med en egen styrelse och egen budget stort. Det skulle ge
ett mer fokuserad och rättvist arbetet framöver för bägge sporterna.
Vårt förslag till årsmötet är att rösta om att ÖTK, senast 2022-12-31, ska avveckla
Padelsektionen och lämna över verksamheten till en nystartad förening som kan bedriva
verksamheten vidare. Detaljerna i hur avveckling samt skapandet av den nya
padelföreningen ska ske bör utarbetas skyndsamt.
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