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Stadgar för Sigtuna Märsta Gymnastikklubb (SMGK) 
 
Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs verksamhetsidé är: 
 
Genom kompetens, lyhördhet och delaktighet erbjuder vi hållbar gymnastik 
med ledarskap och träningsmetodik i idrottens framkant.  
Nyfikenhet och prestationslust leder oss framåt. 
 
Föreningen bildades den 6 juni 1962 under namnet Märsta Gymnastikklubb. 
År 2002, efter klubbens fyrtioårsjubileum, ändrades namnet till Sigtuna Märsta 
Gymnastikklubb.  
 
Medlemskap 
§ 1 Föreningen har fem kategorier av medlemmar som alla har lika rättigheter:  
 

- Ordinariemedlem är medlem som deltar i föreningens 
gymnastikverksamhet (aktiv gymnast). 

- Familjemedlem är vårdnadshavare till ordinariemedlem under 15 år 
och medlemskapet är kopplat till ordinariemedlems medlemskap.    

- Ledarmedlem är ledare i föreningen. 
- Funktionärsmedlem är styrelsemedlem eller annan funktionär i 

föreningen. 
- Hedersmedlem (ständig medlem) 

 
Ordinariemedlem och ledarmedlemmar betalar den medlemsavgift som 
bestäms av årsmötet.  
 
Familjemedlem och funktionärsmedlem betalar ingen medlemsavgift om inte 
annat fastslås av årsmötet. 
 
Hedersmedlem är en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat 
för föreningen och på ett extraordinärt sätt bidragit till att utveckla 
verksamheten eller på annat sätt gagnat föreningens syfte.  
 
Medlemskapet är personligt. 
 
§ 2 Styrelsen äger rätt att utesluta medlemmar som ej betalat stadgade 
avgifter eller motarbetat föreningens verksamhet. 
 
§ 3 Terminens träningsavgift fastställs av styrelsen. Deltagare som ej erlagt 
avgift äger ej rätt att delta i träningarna. 
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Styrelsen 
§ 4 Styrelsen ansvarar för att  

- tillse att föreningens stadgar följs, 
- verkställa beslut fattade av årsmötet, 
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
- förvalta föreningens medel, 
- förbereda årsmötet, 
- föreningens stadgar finns tillgängliga för medlemmarna 
- rätt att utse hedersmedlemmar i enlighet med givna kriterier  
 

§ 5 Styrelsen väljs på årsmötet och består av ordförande, kassör, sekreterare 
och två övriga ledamöter samt en suppleant som väljs på 2 år. Om 
styrelseledamot avgår före mandattidens utgång inträder suppleant för tiden 
till nästa årsmöte. Styrelsearvode utgår med belopp som beslutas av 
årsmötet. 

 
§ 6 Föreningens firma tecknas, var för sig, av styrelsens ordförande och 
kassör. 

 
§ 7 Styrelsen är beslutsmässig då kallelse utgått till samtliga ledamöter och då 
minst tre ledamöter är närvarande. Ledamot kan även närvara genom telefon- 
och videokonferens etc. Vid lika röstetal har ordförande två röster. 

 
§ 8 Vid sammanträde ska protokoll föras. 

 
Verksamhets- och räkenskapsår 
§ 9 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 juli – 30 juni. 
 
Revision 
§ 10 För revision ska styrelsen tillhandahålla det material som revisorn 
önskar. Revisorn ska granska föregående verksamhetsår samt överlämna 
revisionsberättelse till styrelsen inför årsmötet. 
 
Möten 
§ 11 Årsmötet hålls i september månad. Styrelsen bestämmer plats och 
tidpunkt. Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas till årsmötet minst 2 
veckor i förväg. 
 
§ 12 Medlemmar enligt definitionen i § 1 har rätt att rösta på årsmötet. 
 
§ 13 Vid årsmötet ska följande dagordning följas; 

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
2. Fastställande av dagordning. 
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med 

ordförande ska justera mötesprotokollet. 
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5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste räkenskapsåret. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Fastställande av medlemsavgifter. 
9. Val av styrelsens ordförande. 
10. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen. 
11. Val av revisor. 
12. Val av två ledamöter till valberedning. 
13. Fastställande av styrelsens arvode 
14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av 

medlem senast en vecka före årsmötet. 
 
§ 14 Medlemmar har rätt att kalla till extra årsmöte. Kallelse och dagordning 
ska delges medlemmar senast två veckor före mötet. Vid extra årsmöte får 
endast ärenden som tagits upp i dagordningen avgöras. 
 
Beslut / Omröstning 
§ 15 Beslut fattas med öppen eller sluten omröstning. Vid lika röstetal har 
ordföranden två röster. 
 
Stadgefrågor mm 
§ 16 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. För 
stadgeändringar eller upplösning av föreningen krävs två på varandra följande 
årsmöten med minst två veckors mellanrum samt att majoritetsbeslut tas med 
minst 2/3 av rösterna. 
 
§ 17 Vid upplösning av föreningen tillfaller tillgångarna Svenska 
Gymnastikförbundet. Beslut om upplösning meddelas omedelbart 
Gymnastikförbundet Uppsvenska och Svenska Gymnastikförbundet. 
 
 


