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STADGAR 
GYMNATIKFÖRENINGEN VIGÖR - 843001-1075 

 
 

§ 1    FIRMA 
 

Föreningens namn är Gymnastikföreningen Vigör. Föreningen är medlem i             

 Svenska Gymnastikförbundet. 
 

§ 2 ÄNDAMÅL 
 

Föreningens målsättning är att medlemmarna genom fysisk aktivitet ska 

utveckla sin motorik och därmed känna glädje med sina framsteg, var och en 

efter sin förmåga. 
 

§ 3 STYRELSENS SÄTE 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Höganäs kommun. 
 

§ 4 MEDLEMSKAP & UTESLUTNING 
 

Till medlem i föreningen antas fysisk person som betalar avgift och deltar i 

kurs, eller betalar medlemsavgift. Medlemsavgift ska betalas varje år, och 

fastställs av föreningsstämman. 

 

Ansökan till medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande 

kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen. Beslut att avslå 

medlemskap ska fattas av styrelsen. Uteslutning av medlem får ej beslutas 

förrän medlem haft tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning fattas av 

styrelsen. 

 
§ 5 AVGIFT 
 

Kursavgifter fastställs av styrelsen, och förfaller till betalning senast veckan 

före kursstart. Om kursavgiften ej erlagts inom föreskriven tid upphör rätten till 

kursplats med omedelbar verkan. 
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§ 6 STYRELSE 
 

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av ordförande samt övriga 

utsedda ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande, protokollförare, kassör och 

övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder 

suppleant enligt av föreningsstämman fastställd turordning. Styrelsen får utse 

person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men får utses 

till befattning inom styrelsen. 

 

Ordförande utses för en tid av ett år från ordinarie föreningsstämma. 

Ledamöterna utses för en tid av två år från ordinarie föreningsstämma ena året 

intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret 

därefter. Dock att mandattiden ska bestämmas så att halva antalet 

styrelseledamöter utses vid ordinarie föreningsstämma varje år. Suppleanter 

utses för en tid av ett år från ordinarie föreningsstämma. 

 

§ 7  VALBEREDNING 
 

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda vid 

föreningsstämman. Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före 

föreningsstämman tillfråga styrelsemedlemmar vars mandattid går ut vid 

föreningsstämmans slut, om de vill kandidera för nästa period. 

 

§ 8 FIRMATECKNING 
 

Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda ledamöter var för sig. Alla 

utgående transaktioner läggs in av kassör och kontrasigneras av ordföranden 

eller annan av styrelsen utsedd ledamot. 

 

§ 9 STYRELSEMÖTE 
 

Kallelse till styrelsemöte sker genom ordföranden eller då minst halva antalet 

ledamöter begärt det. 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 ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom 

 skriftlig omröstning eller vid digitalt sammanträde. Om särskilt protokoll inte 

 upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmaste därefter följande 

 sammanträdet. 
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Vid föreningens sammanträden ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av 

mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande 

mening ska antecknas i protokollet. Protokollen ska numreras i löpande 

ordning, så även varje beslutspunkt.  

 

§ 10  RÄKENSKAPSÅR 
 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

 

§ 11 ÅRSREDOVISNING 
 

Styrelsen ska senast 45 dagar före föreningsstämman lämna in sina 

redovisningshandlingar till föreningens revisor. 

 

§ 12 REVISOR OCH REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Ordinarie föreningsstämma ska varje år välja en (1) revisor och högst en (1) 

revisorssuppleant för tiden tills dess ordinarie föreningsstämma hållits 

påföljande räkenskapsår. 

 

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 

revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman. 

 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- 

och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.  
  

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Ordinarie föreningsstämma är föreningens beslutande organ och ska hållas 

årligen under perioden första februari till sista mars. Extra föreningsstämma 

ska hållas när styrelsen finner skäl till det samt när revisorn eller minst 1/10 av 

samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. 
  

Kallelse till föreningsstämma ska ske senast tre (3) veckor i förväg genom 

inlägg på föreningens hemsida. Verksamhetsberättelse, 

årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 

budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande 

ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 

kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 
 

Varje medlem över 16 år som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter äger en 

röst. 
  



 
STADGAR, GYMNATIKFÖRENINGEN VIGÖR   

 
 4 

 Röstning får ej ske genom ombud eller med fullmakt. 
 

 Alla ärenden avgöres med enkel majoritet. 

 

§ 14 MOTIONSTID 
 

Ärenden som medlemmar önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, ska 

skriftligen anmälas till styrelsen senast en vecka före stämman. 

 

§ 15 ÄRENDE PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av mötesordförande 

2. Val av protokollförare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av två personer jämte mötesordförande som justerar protokollet 

6. Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport/redogörelse 

8. Revisorns berättelse 

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut 

beträffande föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 

10. Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

13. Val av föreningsordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

14. Val av revisor och revisorssuppleant 

15. Val av ordförande och ledamöter till valberedning 

16. Fastställande av medlemsavgifter 

17. Inkomna motioner och skrivelser 

18. Övriga ärenden 

19. Årsmötet avslutas 
   

 

§ 16 MEDDELANDEN 
 

Andra meddelanden till medlemmar ska lämnas via mail eller anslås i 

föreningens lokaler. 

 

§ 17 STADGEÄNDRING 
 

Stadgeändring kräver beslut av ordinarie föreningsstämma med minst 2/3 av 
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antalet avgivna röster. Motion om detta ska vara styrelsen tillhanda via mail 

senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma. 
 

 

§ 18 BEHÅLLNA TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING 
 

Upplösning av föreningen kräver beslut av ordinarie föreningsstämma med 

minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska 

det anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt 

idrottsfrämjande ändamål, dels  var den upplösta föreningens handlingar m.m. 

ska arkiveras t.ex. i idrottshistoriskt arkiv, folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet jämte kopia på styrelsens och föreningsstämmans protokoll i ärendet 

samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska omedelbart 

tillställas Svenska Gymnastikförbundet. 

 

 

§ 19 ÖVRIGT 
 

Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen 

om idrottsföreningar. 

 

 

 

I enlighet med föreningsstämmans beslut den 16 mars 2021 intygas att dessa 

stadgar antagits.  
 

 

 

 

Madeleine Hök           Jesper Fahlén            Gussi Degrenius 

Ordförande      Vice ordförande        Kassör 
 
 
 

 
 

 
Maria Folkesson             Pernilla Derwik  Ella Ståhl 
Sekreterare                 Ledamot                   Suppleant    

         /Ledarrepresentant 


