Stadgar Gymnastics Åland r.f.
§1
Föreningens namn är Gymnastics Åland r.f., dess hemort är Mariehamn och dess officiella
språk är svenska.
§2
Föreningens mål är att barn och ungdomar ska få en positiv bild av gymnastik och idrott, där
gymnastiken ger en god grund för fortsatt utveckling. Alla barn och ungdomar ska bli sedda
och känna sig betydelsefulla. Föreningen vill stimulera barn och ungdomar att fortsätta inom
gymnastiken och skapa ett livslångt intresse för idrott. Samtidigt ska föreningen ge de
gymnaster som vill satsa på att nå toppen de förutsättningar och möjligheter som krävs.
Föreningen har en verksamhetsledare och en huvudtränare och kan därutöver anställa
erforderliga funktionärer för att fullfölja sitt uppdrag.
§3
Medlem kan varje fysisk person bli. Årsmötet beslutar om storleken av den årliga
medlemsavgiften. Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Årsmötet kan besluta om att ha
differentierade avgifter.
§4
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande och 4-8
ordinarie medlemmar. Styrelsen kan ha upp till två suppleanter, om årsmötet så beslutar.
Ordförande, medlemmar och suppleanter väljs för två år i taget med möjlighet till återval vid
årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
§5
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom sig eller utom sig en
sekreterare och kassör. Om föreningen har anställd personal sköts uppgifterna av denna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om hen är förhindrad, av vice
ordförande, då dessa anser det påkallat, eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna så

kräver. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av medlemmarna och ordföranden eller vice
ordföranden är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst.
Vid val avgör emellertid lotten.
§6
Föreningens namn tecknas av ordförande ensam samt av den person som av styrelsen fått
en särskild beviljad personlig rätt att teckna namnet ensam.
§7
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet
jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till revisorn minst
tre veckor innan årsmötet. Revisorn ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två
veckor innan årsmötet.
§8
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden februari-maj.
Kallelse till föreningens årsmöte sker genom annons i en tidning som utkommer på
föreningens hemort eller på ett annat tillförlitligt sätt minst sju dagar innan mötet.
Kallelse till styrelsemöten görs på i styrelsen överenskommet sätt.
Information delges föreningen medlemmar på ett sätt som styrelsen beslutar.
§10
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1.
2.
3.
4.

Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
Konstaterande av mötets laglighet
Föredragningslistan för mötet godkänns
Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

5. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
ansvarsskyldiga
6. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifterna fastställs
7. Val av styrelsens ordförande samt 4-8 medlemmar, vice ordförande inräknad
8. Val av revisor
9. Val av valberedning
10. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska
hen skriftligen meddela detta till styrelsen minst tio (10) dagar innan årsmötet.
§11
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall, för att gälla, vara
omfattat av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla vid omröstningen angivna röster. Då föreningen
upplöses skall dess medel användas för främjande av fysisk fostran på så sätt som
föreningens sista möte beslutar.
§12
I övrigt tillämpas stadgarna i gällande föreningslag.

