
          
 
 

Fadderavtal mellan Round Table och Old Tablers 
 
Detta Fadderavtal är ingånget mellan Round Table XX (”RT-klubben”) och Old Tablers XX (”OT-
klubben”) 
 
Syfte 
Syftet är att främja kontinuiteten mellan de två organisationerna samt att påskynda och underlätta 
bildandet av nya klubbar inom Old Tablers Sweden (”OTS”). 
Målsättningen är att RT-klubben agera faddrar till den nybildade OT-klubben till dess att den klarar sig på 
egna ben och chartras som en fullvärdig medlem i Old Tablers Sweden. 
 
Historia 
Ungefär 200 medlemmar lämnar Round Table Sverige varje år på grund av åldersregeln. Det finns då två 
val att göra; gå med i OTS för att fortsätta tabla i en organiserad form eller att bli Past Member (”PM”) och 
tabla enskilt. Vid avtalets ingång saknar 75 % av Round Table Sveriges klubbar en nummerklubb inom 
OTS. Det finns ett avtal mellan RTS och OTS att främja detta Fadderavtal. 
 
Innebörd 
Praktiskt kommer detta fadderavtal att medföra följande: 

• RT-klubben får avgöra om ett Fadderavtal ska ingås – allt är helt frivilligt! 
• RT-klubben kommer att aktivt bjuda in OT-klubben till vartannat möte  

 
• OT-klubben kommer att på anmodan anordna minst ett möte 
• OT-klubben kommer aktivt att stödja RT-klubbens tillväxt där målsättningen är att bjuda in en gäst 

till RTS per verksamhetsår 

Varje medlem som faller för åldersstrecket i RT-klubben kommer att erbjudas ett medlemskap i OT-
klubben, eller någon annan OT-klubb. Medlemmen har rätten att tacka nej till ett fortsatt organiserat 
tablande. Den dag då OT-klubben har minst fem medlemmar chartras klubben för att uppgå som en 
fullvärdig klubb i OTS. I samband med chartern stiftas och sätts klubbens stadgar. 
 
Som före detta medlem i RTS har du möjlighet att närvara på RTS möten. Detta Fadderavtal innebär 
därför inget avsteg från några stadgar i någon av organisationerna. 
 
RT-klubben har valet att när som helst frånträda detta fadderavtal. 
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