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STADGAR
för den ideella föreningen Linköpings Gymnastiksällskap,
bildad den 1 juli 1970 och har sin hemort i Linköpings kommun.
Föreningens organisationsnummer är: 822000-7341
Föreningen har en öppen medlemsupptagning och föreningen följer de allmänna
lagar, regler, bestämmelser och förutsättningar som finns i samhället i övrigt.
Föreningens verksamhetsidé beskrivs i bilaga 1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§

Ändamål

Föreningen har som ändamål att erbjuda medlemmarna fysiska aktiviteter i olika
former med tanke på friskvård och folkhälsa.

2§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar.

3§

Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och därigenom ansluten
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Genom medlemskap i Svenska Gymnastikförbundet är föreningen även medlem
i Östergötlands Idrottsförbund samt Gymnastikförbundet Mellansvenska.

4§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är Föreningsstämman, Extra föreningsstämma och
Styrelsen.

5§

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande eller,
om styrelsen så beslutar av annan funktionär inom föreningen. Firmateckning
sker var för sig eller i förening enligt styrelsens beslut.

6§

Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 juli
t.o.m. 30 juni.

7§

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på föreningsstämma med minst 2/3
av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får lämnas av såväl medlem som styrelsen.

8§

Tvist/Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB,
SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i
fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras
enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9§

Upplösning av föreningen och sammanslagning

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3
av antalet avgivna röster. Samma gäller för beslut om sammanslagning med
annan förening.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar
ska användas till bestämt friskvårds- och folkhälsofrämjande ändamål, dels att
den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras i folkrörelsearkiv.
Beslutet och bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar ska omedelbart
lämnas till vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 §

Medlemskategorier och medlemskap

Inom föreningen finns två medlemskategorier:
1. Medlem med speciell funktion inom föreningen är styrelseledamöter och
alla övriga funktionärer, ledare och assistenter samt annan medlem som står till
föreningens förfogande för uppdrag och arbetsuppgifter. Styrelseledamot,
revisor och valberedare får automatiskt detta medlemskap genom årsmötet och
för övriga beviljas medlemskapet av styrelsen.
Endast medlem med speciell funktion inom föreningen har rösträtt på
föreningsstämma. Rösträtt har den medlem som under stämmosåret fyller 15 år.
Register över medlemmar enligt punkt 1. upprättas och protokollförs av
styrelsen.
2. Utövande medlemmar är alla som deltar i våra fysiska aktiviteter och inte
finns under 1. Medlemskap som utövande medlem får den som skriver in sig
som deltagare i någon av föreningens aktiviteter. Det sker via föreningens kansli
eller via våra gymnastikledare.
Utövande medlem har inte rösträtt på föreningsstämma.

11 §

Utträde

Medlem med speciell funktion inom föreningen som vill utträda ur
föreningen, gör det skriftligt till styrelsen och med angivande vid vilken tidpunkt
som utträde ska ske. Medlemmen lämnar därmed föreningen vid den tidpunkten.
Utträdet protokollförs.
Utövande medlem utträder automatiskt ur föreningen om den inte återanmäler
sig till någon fysisk aktivitet kommande termin eller inte har erlagt beslutade
avgifter.

12 §

Uteslutning

Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som bryter mot föreningens
stadgar eller motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål.

13 §

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan
samt de stadgar i andra organisationer, som medlemmen är berörd av.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.
Medlem med särskild funktion inom föreningen ska betala medlemsavgift och
andra avgifter enligt styrelsens beslut.
Deltagande medlem ska betala medlemsavgift och andra avgifter enligt
styrelsens beslut.

14 §

Deltagande i tävlingar och uppvisningar

Medlem får delta i uppvisningar och tävlingar utanför föreningen om styrelsen
eller annat organ gett sitt medgivande.

FÖRENINGSSTÄMMAN och EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
15 §

Tidpunkt, kallelse

Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före
utgången av oktober månad vartannat udda år på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Kallelse till föreningsstämman skall av styrelsen senast tre veckor före stämman
meddelas medlemmarna på föreningens hemsida och kungöras i ortspressen.
Förslag till föredragningslista och om förslag väckts om ändring av stadgar,
nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller
annan fråga av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska finnas
tillgängliga tillsammans med kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser och förslag till
verksamhetsinriktningar och inkomst- och utgiftsstat ska finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före Stämman.
I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §

Förslag till ärenden att behandlas av Föreningsstämman

De obligatoriska ärenden, som behandlas av stämman, anges under 21 §.
Förslag om ändring av föreningens stadgar, större förändringar av föreningens
verksamheter och inriktning, upplösning av föreningen eller sammanslagning av
föreningen med annan förening får inlämnas av medlem och av styrelsen. Sådant
förslag ska vara inlämnat till styrelsen senast åtta veckor före Stämman.
Styrelsen ska till stämman avge skriftligt yttrande.
Övriga förslag kan vid vilken tidpunkt som helst lämnas av medlem till
styrelsen, som behandlar ärendet. Medlem ska senast åtta veckor efter
inlämnande få besked i ärendet.

17 §

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsstämman

Medlem med särskild funktion inom föreningen, som har betalt förfallna
medlemsavgifter och under stämmoåret fyller lägst 15 år, har yttrande och
förslagsrätt samt rösträtt på stämman.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på stämman.

18 §

Sammansättning och beslutsförhet

Stämman är beslutmässig då minst 15 röstberättigade medlemmar är närvarande
på stämman.
Stämman kan dock besluta att den genomförs med färre röstberättigade
medlemmar än 15, under förutsättning att det finns minst 3 röstberättigade
medlemmar närvarande, som inte är styrelseledamöter eller revisorer
Anmälan för deltagande vid stämman är med anledning av ovanstående
obligatorisk för alla medlemmar.

19 §

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifall (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Beslut bekräftas med klubbslag.
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de)
som fått högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster
förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, ska val ske slutet.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som stöds
av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Ikraftträdande. Beslut fattade av stämman gäller från stämmans avslutande om
inte annat sägs.

20 §

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen,
revisor eller revisorssuppleant eller valberedare. Medlem kan inte väljas
samtidigt till styrelseledamot och till revisor eller till valberedare.

21 §

Ärenden vid föreningsstämman

Vi föreningsstämman ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren
b) Styrelsens förvaltningsberättelser för de två senaste räkenskapsåren.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de två senaste
verksamhets-/räkenskapsåren
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
balansräkningarna
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av förslag enligt 16 §, som har inkommit i rätt tid
11. Fastställande av verksamhetsinriktning och behandling av inkomst- och
utgiftsstat för de två kommande verksamhets-/räkenskapsåren
12. Val
a) av föreningens och styrelsens ordförande för en tid av två år
b) av fyra till sex övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två
c) av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år
d) av ordförande och en till två ledamöter i valberedningen för två år
e) av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud
13. Andra specificerade frågor.
Beslut i en fråga får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.

22 §

Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när revisorerna eller
minst tio röstberättigade medlemmar begär det. Begäran om extra
föreningsstämma ska göras skriftligen och innehålla skälen till den.
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma ska den inom 14
dagar utlysa densamma att hållas inom två månader från mottagen begäran.
Kallelse och förslag till föredragningslista till Extra föreningsstämma ska senast
sju dagar före mötet meddelas medlemmarna eller kungöras i ortspressen.
Vidare ska kallelsen och förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsstämma får
revisorerna eller i sista hand de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt
föregående stycke.
Vi extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till
behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet vid extra föreningsstämma gäller det som sägs i
17 § och 18 §.

VALBEREDNING OCH REVISORER
23 §

Sammansättning och uppgifter

Valberedning
Föreningsstämman tillsätter valberedningen. Valberedningen ska till Stämman
avge förslag till alla de val som ska ske på stämman utom till val av
valberedning. I detta arbete ska valberedningen fortlöpande följa styrelsens och
revisorernas arbete samt i övrigt ta del av föreningens verksamheter.
Valberedningen består av ordförande och en till två övriga ledamöter.
Valberedningen ska senast sex månader före mandattidens utgång tillfråga
funktionärerna om de vill kandidera till nästa mandatperiod. Därefter ska
valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser och upplysa
medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag fram till ett av
valberedningen angivet datum.
Senast tre veckor före Föreningsstämman ska valberedningen meddela
röstberättigade medlemmar sitt förslag samt informera om ytterligare förslag har
inkommit till valberedningen.

Revisorer
Föreningsstämman tillsätter två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna
ska vara oberoende av de som de ska granska.
Revisorerna ska fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelse- och
stämmoprotokoll samt övriga handlingar som gäller föreningens förvaltning och
verksamheter. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper
en gång per halvår för revision. Styrelsen ska också till revisorerna överlämna
föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för granskning och
revision för första året mellan två Stämmor senast 1 september och för andra
verksamhetsåret senast 10 augusti.
Revisorerna ska senast 30 september för det första räkenskapsåret och för det
andra räkenskapsåret senast 14 daga före Föreningsstämman överlämna
revisionsberättelserna.

STYRELSEN
24 §

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter de befattningar, som
styrelsen behöver i den arbetsorganisation som styrelsen kommer att tillämpa.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

25 §

Åligganden

När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ
och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska svara för föreningens verksamheter enligt dess stadgar och
fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
- tillse att föreningens gällande lagar och regler iakttas
- verkställa Stämmans beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- fortlöpande informera medlemmarna om föreningens verksamheter och arbete
- överlämna räkenskaper m.m. till granskningsrådet enligt 23 § och förbereda
föreningsstämman
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda
styrelsens förhandlingar och arbete samt bevaka att styrelsen fullgör sina
uppgifter enligt föreningens stadgar och föreningens bindande regler och beslut.
Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en
särskilt upprättad arbetsordning.

26 §

Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som
gjort framställningen kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde (beslut per capsulam).
Vid sammanträde eller beslutsfattande ska protokoll föras. Protokollet ska
undertecknas av utsedd protokollssekreterare och justeras av mötesordföranden
och av en särskilt utsedd justerare. Avvikande mening ska antecknas till
protokollet.

27 §

Delegering av arbetsuppgifter och beslutanderätt

Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till arbetsgrupp, kommitté, annat organ,
enskild medlem eller anställd.
Styrelsen beslutar om vilka uppgifter som delegeras till berört organ/person,
vilken beslutanderätt eller bemyndigande som ges och i vilken form som
redovisning ska ske.
Verksamhetsplan och budget fastställs av styrelsen för delegerad instans.

Bilaga 1

Linköpings Gymnastiksällskaps verksamhetsidé
Linköpings Gymnastiksällskap bedriver fysiska aktiviteter för sina medlemmar
med syfte och inriktning på friskvård och folkhälsa. Aktiviteterna har sådant
innehåll som kan ge utövaren en allsidig träning när det gäller styrka, kondition,
rörlighet, koordination och teknik, utan krav på prestation och tävlingsresultat.
Aktiviteterna syftar också till att ge deltagarna psykisk tillfredställelse och
sociala kontakter.
Föreningens aktiviteter är öppna för alla från ca 3 år och så långt upp i åldrar,
som deltagarna förmår vara med.
Föreningens aktiviteter har gymnastik i olika former som bas för barn och
ungdomar. För de yngre barnen handlar det om motorisk träning på ett lekfullt
sätt och längre upp i åldrarna får färdighetsövningarna större utrymme.
För vuxna är det gruppträning i olika former som bedrivs.
Föreningen har en öppen attityd till att ta in nya former av fysiska aktiviteter
som har friskvård och folkhälsa som syfte.
Föreningen riktar sina aktiviteter till människor i bostadsnära områden i
Linköping. Det är en stävan efter att få nära och goda och sociala relationer till
och mellan deltagarna och att skapa trivsamma aktiviteter utöver träningen i
hallarna. Verksamheterna ska stimulera till att enskilda individer,
familjemedlemmar, vänner och bekanta söker sig till föreningens aktiviteter.
Föreningen försöker inte etablera sig i hela kommunen, utan stävar efter att få
bästa möjliga kvalité och många deltagare i vissa områden.

