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Eldsberga gymnastikförening bedriver barngymnastik, ungdomsgymnastik samt vuxengymnastik.  

 

 

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

 

 

Eldsberga gymnastikförening är medlem i följande specialidrottsförbund: 

Svenska Gymnastikförbundet 

Svenska Riksidrottsförbundet 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 
överordnat idrottsorgan. Föreningen är skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt 
lämna av dessa organ begärda uppgifter. 

 

 

Eldsberga gymnastikförening beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

4§  beslutande organ 

3§  Tillhörighet 

2§  Föreningens sammansättning 

1§  Eldsberga gymnastikförenings verksamhet 

Stadgar 
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Eldsberga gymnastikförening firmatecknas av styrelsens ordförande och ekonomiansvarig. 

 

 

Eldsberga gymnastikförening verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 
december. Arbetsåret för styrelsen omfattar tiden från ordinarie årsmöte till nästa årsmöte. 

 

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 
styrelsen. 

Medlem kan inte gå till allmän domstol om tillämpning av dessa stadgar utan tvist skall istället 
avgöras i enlighet med idrottens regler. 

 

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem såsom styrelsen. Förslag av 
stadgeändring skall ske senast fyra veckor innan årsmötet. Ett förslag måste behandlas av två på 
varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie, innan laga kraft.  

8§  stadgeändring 

7§  stadgetolkning 

6§  verksamhets- och räkenskapsår 

5§  firmateckning 
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För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges, dels att föreningens tillgångar skall användas till 
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras 
till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Riksidrotts-
förbundet och Svenska Gymnastikförbundet. 

 

 

 

 

Varje person som önskar medlemskap i föreningen skall betala en medlemsavgift beslutad av 
årsmötet. Denna avgift avläggs årsvis, det vill säga att den gäller från 1 januari till 31 december.  

 

 

För att träna i föreningen ska medlemsavgift och träningsavgift betalas . 

11§  Träningsavgift 

10§  medlemskap 

Medlemmar 

9§  upplösning av Eldsberga gymnastikförening 
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Vid inbetalning skall namn och personnummer (10 siffror) vara med.  

Om avgifterna inte betalas av en medlem har föreningen rätt att lägga på en påminnelseavgift.  

 

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen 
skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och eventuella överklaganden 
ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor efter att beslutet verkställts. Styrelsen beslutar hur länge 
en medlem skall vara utesluten.  

 

 

 

Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, under de former som är 
vedertagna inom Eldsberga gymnastikförening. 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter. 

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av Eldsberga gymnastikförenings årsmöte 
eller styrelse samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

• skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter senast en månad efter att Eldsberga 
gymnastikförening ställt krav. 

 

 

12§  inbetalning av avgifter 

14§  medlemmars rättigheter och skyldigheter 

13§  uteslutning 
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Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid 
och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet utlysas till medlemmarna, via de 
pass som Eldsberga gymnastikförening har och på föreningens hemsida. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan 
fråga av väsentlig betydelse för Eldsberga gymnastikförening eller dess medlemmar skall det anges i 
kallelsen. 

Verksamhetsberättelser, resultat & balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget 
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för 
medlemmarna senast en vecka före årsmötet, som anslås via hemsidan.  

 

 

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall 
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet lämna skriftligt 
yttrande över förslaget. 

 

 

Varje medlem som har betalat medlemsavgiften för den 31 januari, och under mötesåret fyller 15 år 
har rätt till rösträtt.  

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Samtliga medlemmar har rösträtt har 
yttrande- och förslagsrätt på mötet.  

 

17§  rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet 

16§  förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

15§  Kallelse och tidpunkt 

Årsmöte & extra årsmöte 
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Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Omröstning sker öppet, personval 
kan dock ske vid sluten omröstning om så begärs. 

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Röstning med fullmakt tillämpas inte.  

 

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Eldsberga gymnastikförening.  

 

 

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4 Fastställande av röstlängd för mötet. 

5. Fråga om mötets utlyst på rätt sätt. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste  

verksamhetsåret. 

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det året. 

20§ dagordning till årsmötet 

19§ valbarhet 

18§  beslut och omröstning 
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9. Fastställande av balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

11. Fastställande av medlemsavgift samt arvode för ledare och styrelse för det kommande året 

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

året. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

14. Val av: 

a) föreningens ordförande eller val av ekonomiansvarig för en tid av två år. 

b) ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

c)eventuella fyllnadsval. 

d) en revisor, samt en suppleant, för en tid av ett år. 

e) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en utses till sammankallande 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 

 

 

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla 
skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 21 dagar utlysa sådant möte att 
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse, dagordning samt beslut skall behandlas 
liksom vid ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till 
behandling. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de medlemmar som gjort 
framställningen vidta åtgärder.  

21§ extra årsmöte 
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Valberedningen består av en sammankallande och minst två ledamöter valda av årsmötet.  

Senast två (2) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag på föreningens hemsida. 

 

 

 

 

 

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av en revisor. Denna utses årligen vid ordinarie 
årsmöte. Utöver detta utses en revisor suppleant som kan träda in vid behov. 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
och övriga handlingar. Eldsberga gymnastikförenings räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 
en månad före årsmötet. 

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

revisorer 

23§  revision 

22§ sammansättning och åliggande 

valberedningen 
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Styrelsen består av ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt minst 2 övriga ledamöter. 
Ordförande samt ekonomiansvarig utses av årsmötet men övriga poster av styrelsen internt vid 
första mötetstillfället efter årsmötet. Därutöver har ledarna en plats i styrelsen som tillsätts inför varje 
möte.   

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut 
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.  

Mandatperioden för samtliga i styrelsen är 2 år. 

 

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för Eldsberga gymnastikförenings, och dessa stadgar - 
svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Ordförande är föreningens officiella representant och ska överse att uppdrag och beslut genomförs. 
En arbetsbeskrivning finns för samtliga poster i föreningen hos sekreteraren. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• tillse att föreningens stadgar och bindande regler iakttas. 

• verkställa av årsmötet fattade beslut. 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 

• ansvara för och förvalta föreningens medel. 

• tillställa revisorn protokoll och räkenskaper. 

• förbereda årsmöte. 

 

25§ styrelsens åligganden 

24§ sammansättning 

styrelsen 
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller efter gemensam överenskommelse av 
ledamöterna. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla 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 ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast 
därefter följande sammanträdet. 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskilt 
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

 

 

 

 

Varje pass som ledarna anordnar betalas det ut en ersättning. Ersättningen för vad ledarna skall få för 
varje timme bestäms av årsmötet och betalas ut efter avslutad termin.  

 

 

27§ Ledarersättning samt reseersättning 

Ledarna 

26§ kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
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Ordförande och ekonomiansvarig är föreningens kontaktpersoner med kommunen om styrelsen inte 
beslutar annat. 

Dessa är även ansvariga för att policydokument inkommer i tid till kommunen. 

 

28§ kontaktperson och policydokument 

Halmstad kommun 


