
STADGAR FÖR FÖRENINGEN GYMMIX VÄXJÖ 

Växjö Gymnastikkrets bildades den 3 december 1941 och stadgarna antogs den 14 oktober 
1959. 
Dessa reviderades den 7 oktober 1981, 14 oktober 1999, 18 oktober 2012, 17 oktober 2019, 
15 september 2021 samt 28 oktober 2021.  
Namnbyte till Föreningen Gymmix Växjö gjordes fr o m höstterminen 2010 då Teleborgs 
Motionsklubb tillkom i Växjö Gymnastikkrets. 

§ 1 Ändamål 
Föreningen Gymmix Växjö är en förening för gruppträningsverksamhet inom Växjö 
kommun. Den har till främsta uppgift att få så många som möjligt att motionera under 
ledning av välutbildade och engagerade ledare. 

§ 2 a) Medlems- och terminsavgift 
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. 
Terminsavgiften per deltagare i gruppträningsverksamheten beslutas av styrelsen. 

§ 2 b) Arvoden 
Arvode till styrelsen, valberedningen och revisorerna beslutas av årsmötet. 
Arvoden till ledare i gruppträningsverksamheten beslutas av styrelsen. 

§ 3 Styrelse 
Föreningen skall ha en styrelse bestående av 6 ledamöter. Styrelsen är ansvarig för 
föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen består av ordförande, som väljs av 
årsmötet för ett år i sänder jämte fem ordinarie ledamöter, som väljs för två år i sänder, 
dock att två resp. tre styrelseledamöters mandatperioder förskjuts sinsemellan ett år.   

Två suppleanter väljs för ett år i sänder. Styrelsen konstituerar sig efter varje årsmöte och  
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare, lokalansvarig,  
utbildningsansvarig och IT-pressombud samt två firmatecknare. 

Ordföranden skall se till att sammanträdena hålls när det behövs, dock minst fyra gånger 
per år. 
Om styrelseledamot fordrar att styrelsen sammankallas skall en sådan begäran bifallas. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter deltager i beslutet.  
Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst. 

Ledarna skall sammankallas minst två gånger per år. 

§ 4 Verksamhetsår 
Verksamhetsåret räknas från den 1/1 - 31/12. 

§ 5 Revision 
Revisorer väljs av årsmötet för ett år i sänder. Revisor skall vara svensk medborgare och 
bosatt i Sverige.  
Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden,  
som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdraget. 

Revisor kan ej vara ledamot av styrelsen eller stå i låneskuld till föreningen.  



Revisorerna skall granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning. 
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till årsmötet. 

§ 6 Årsmöte och extra årsmöte 
Årsmöte med Föreningen Gymmix Växjö skall hållas före mars månads utgång.  
Kallelse skall ske minst två veckor före årsmötet genom annonsering och genom skriftliga 
meddelanden till ledarna i de olika gymnastikgrupperna.  

Följande dagordning skall gälla: 
1.  Mötets öppnande 
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3.  Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera 
protokollet. 
4.  Fastställande av föredragningslista för mötet 
5.  Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning 
6.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
gångna verksamhetsåret. 
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret. 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.  Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och valberedningen samt 
medlemsavgift. 
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhetsåret.  
11. Val av styrelseordförande för ett år. 
12. Val av styrelseledamöter för två år och suppleanter för ett år. Två respektive tre 
styrelseledamöter väljs, räknat från årsmöte till årsmöte. 
13. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid av ett år. 
14. Val av ombud och suppleant till årsmöte med Gymnastikförbundet Sydost (och ev andra 
möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 
15. Val av tre ledamöter varav en sammankallande jämte en suppleant i valberedningen 
för en tid av ett år.  
16. Behandling av styrelsens förslag och skrivelser som inkommit till styrelsen senast tre 
veckor före årsmötet. 

Andra frågor kan under förutsättning att samtliga närvarande är eniga, tas upp till 
diskussion och avgörande.  

Extra årsmöte med föreningen utlyses när det av styrelsen anses nödvändigt eller på 
begäran av minst tre till föreningen anslutna träningsgrupper.  
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst två veckor före årsmötet. 
Röstning vid såväl årsmöte som extra årsmöte sker öppet och beslut fattas med enkel 
majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, där lotten skall avgöra. 

§ 7 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre 
veckor före årsmötet. 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 
en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 

§ 8 Föreningens upplösning 



För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 
en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster.   
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar ska användas 
till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. 
skall arkiveras. 

§ 9 Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har 
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens 
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om 
uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som 
mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte 
föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning. Beslut om uteslutning 
eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått 
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I 
beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för 
omprövning. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den 
berörde.  

§ 10 Rösträtt  
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast en vecka före mötet och under mötesåret 
fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom 
ombud. 

§ 11 Medlemskap 
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och 
föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i 
medlemsförteckningen.


