
                                                                                 
 

 

        Stadgar för Gymnastikklubben Hermes 

 

 

 
Ändamål § 1 

Gymnastikklubben Hermes, bildad den 15 januari 1917. Klubben 

har till ändamål att samla intresserade personer i alla åldrar för att 

under gott kamratskap idka gymnastik, motion och friluftsliv samt 

att på bästa sätt sprida kunskap om nyttan och nödvändigheten 

av motion. 

 

Medlemskap § 2 

1) Följande medlemsgrupper finns inom klubben: 

- Aktiva medlemmar 

- Passiva medlemmar – Hermes vänner 

- Hedersmedlemmar 
 

2) Aktiva och passiva medlemmar är de som erlagt den av 

årsmötet/medlemsmötet fastställda medlemsavgiften. 
    

Hedersmedlemmar kan utses av årsmötet/medlemsmötet och 

är befriade från medlemsavgift. 

   

3) Medlem som inte följer stadgarna eller i övrigt uppträder 

okamratligt eller osportsligt kan uteslutas. 

 

4) Styrelsen upprättar medlemsregister. 

 
 

Arbetsordning § 3 

1) Klubben är medlem i Svenska Gymnastikförbundet 

 

2) Klubbens verksamhetsår löper 1/1 – 31/12 

 

 

3) Styrelsen upprättar berättelse över det gångna 

verksamhetsåret. 

 
 

 

 



 

Organisation § 4 

       Årsmötet väljer klubbens styrelse. 

1) Styrelsen består av ordförande samt 4 – 7 ledamöter.  

Ordförande väljes på två (2) år tillsammans 

med vardera hälften av ledamöterna. 

 

                          2)     Styrelsen utser inom sig arbetsutskott (AU).  

 

Styrelsens § 5 

åligganden 1)     Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt för handhavandet 

       av klubbens angelägenheter. 

 

2)     Arbetsutskottet (AU) ska i ekonomiska frågor inhämta klubb- 

styrelsens uppfattning och beslut. 

 

3)   Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är 

närvarande. Majoritetsbeslut gäller och vid lika röstetal har  

ordförande utslagsröst. 

 

4) Ordförande, som är klubbens officiella representant, har att  

leda styrelsemötena, justera styrelseprotokoll, redogöra för 

klubbens verksamhet, vaka över att alla beslut verkställs 

samt att stadgarna efterlevs. I ordförandes frånvaro träder 

vice ordförande in. 

 

5) Kassören åligger att verkställa klubbens ekonomiska transak- 

tioner samt avge ekonomisk rapport vid styrelsen ordinarie 

sammanträden. 

 

6) Sekreteraren för protokoll vid klubbens styrelsemöte. 

 

7) AU handhar klubbens fasta och lösa egendom, för 

inventarieförteckning samt tillser att klubbens tillgångar ej 

avyttras utan styrelsens beslut. 

 

8) Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig 

och övriga ordinarie ledamöter två i förening. 

 

 

Fonder § 6 

Klubben ska ha dispositionsfond och fastighetsfond. Eventuella 

avsättningar till fonderna beslutas av årsmötet/medlemsmötet 

efter förslag från styrelsen. 

 För fonderna gäller speciella regler. 

 
 

 



 

Revision § 7 

1) Årsmötet väljer växelvis per år två (2) revisorer för en tid av två 

(2) år.  

  

2) Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning samt vid årsmötet 

avge revisionsberättelse över årets förvaltning. 
 

Medlemsmöte § 8 

1) Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. 

 

 2) Kallelse ska utsändas till samtliga medlemmar senast 

tre (3) veckor före årsmötet. 

 

 3) Styrelsen kan kalla till extra medlemsmöte.  

      Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en 

      revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade      

      medlemmar så kräver. 

 

4)Kallelse till extra medlemsmöte ska ske senast fem (5) dagar före              

     mötesdagen. 

 

 5) Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändringar 

gäller andra regler, se § 11 

 

 6) Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden förekomma: 

 

• Fråga om mötets behöriga utlysande 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av två (2) justeringsmän att jämte ordföranden 

justera årsmötesprotokollet. 

• Föredragning av verksamhetsberättelsen 

• Föredragning av revisorernas besättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 

avser 

• Val av styrelse och övriga val 

• Förslag som väckts av styrelsen eller inkommit till styrelsen 

minst 14 dagar före årsmötet. 

Rösträtt §9 

 Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under  

 mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.  

 Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

 Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på  

 mötet.  
 

 

 

 

 



 

Hedersmärket § 10 

Klubbens hedersmärke, klubbnålen med lagerkrans i guld, kan 

efter framställning till styrelsen och efter styrelsens prövning utdelas 

till person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben. Person, som 

 tilldelas klubbens hedersmärke, är därmed hedersmedlem. 

 

 

”Moppe-          1987 instiftades Folke Eklund-medaljen, även benämnd ”Moppe- 

medaljen” medaljen”. Denna utdelas efter styrelsens prövning till medlem 

som på ett förtjänstfullt sätt och med lång och trogen tjänst verkat 

inom föreningen. 

  
   

Stadgeändring § 11 

1) Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara styrelsen  

tillhanda senast 14 dagar före ordinarie medlemsmöte. 

 

2) Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra 

följande medlemsmöten varav ett ordinarie. 
         

       Beslut om stadgeändring ska fattas med kvalificerad 

       majoritet 

 

 

Klubbens § 12 

upplösning 1)    Beslut om klubbens upplösning skall fattas av två (2) på  

       varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie, till 

       vilka medlemmarna skriftligen kallas. För beslutets genom- 

       förande erfordras minst 4/5 majoritet bland närvarande 

       röstberättigade medlemmar. 

 

2)  Vid beslut om klubbens upplösning skall anges dels att 

klubbens tillgångar skall användas till ett bestämt 

idrottsfrämjande ändamål, var den upplösta klubbens 

handlingar m.m ska arkiveras i t.ex folkrörelsearkiv eller 

motsvarande. Beslut tillsammans med kopior av styrelsens och 

årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte 

balans- och resultaträkning skall sändas till Svenska 

Gymnastikförbundet.  

 

 

 

 

 

Stadgeändring mars 2017 


