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1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
 
1 § Ändamål 
Svenska Gymnastikförbundet, i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet eller 
Förbundet, har till uppgift att utveckla och stödja gymnastiken i Sverige i alla dess grenar 
och verksamheter på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med av förbundsmötet 
beslutade strategier och verksamhetsidéer. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med 
idrottens vision, verksamhetsidé och värdegrund enligt 1 kap. Riksidrottsförbundets (RF) 
stadgar. Gymnastikförbundet företräder Svensk Gymnastik i utlandet. 
 
Det goda ledarskapet är en viktig grundförutsättning för trygga, utvecklande och hållbara 
föreningsmiljöer. Gymnastikförbundet verkar ständigt för att Svensk Gymnastik har 
utbildade och kunniga ledare1. 
 
2 § Sammansättning och organisatorisk uppbyggnad 
Gymnastikförbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som 
medlemmar. Gymnastikförbundet har för sin regionala verksamhet regioner.  
 
Genom medlemskap i Gymnastikförbundet blir föreningen också ansluten till Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF). Föreningen blir också medlem i den region och det RF/Sisu-distrikt 
inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
 
3 § Tillhörighet och hemort 
Gymnastikförbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Studieförbundet Sisu 
idrottsutbildarna samt anslutet till Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), European 
Gymnastics, International Jump Rope Union (IJRU), European Rope Skipping Organization 
(ERSO) och World Baton Twirling Federation (WBTF). 
 
Gymnastikförbundet följer i tillämpliga delar dessa organisationers stadgar. 
 
Gymnastikförbundet har sin hemort i Stockholm. 
 
4 § Beslutande organ 
Gymnastikförbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och 
förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen kan delegera beslutsärenden till generalsekreteraren. 
 

 
1 I dessa stadgar avser ledare både aktivitetsledare och organisationsledare som styrelse och anställda. 
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För handläggande av ärenden för särskilda kategorier tillsätter förbundsstyrelsen utskott och 
råd enligt särskild instruktion. 
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsperiod 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.  
 
Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar en tvåårsperiod från förbundsmötet t.o.m. 
nästpåföljande ordinarie förbundsmöte. 
 
6 § Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som 
inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i 
trängande fall av förbundsstyrelsen. 
 
Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor 
inte väcka talan vid allmän domstol. 
 
7 § Stadgeändring 
Skriftligt förslag till ändring av dessa stadgar får lämnas av förbundsstyrelsen, region och 
förening. Förslaget lämnas på samma sätt som motioner till förbundsmötet, 3 kap. 6 § i dessa 
stadgar. 
 
8 § Beslut om stadgeändring eller upplösning av Gymnastikförbundet 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid förbundsmöte med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster. 
 
För upplösning av Gymnastikförbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster 
vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst två års mellanrum. 
 
9 § Föreskrifter och anvisningar 
Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda föreskrifter om tillämpningen av 
Gymnastikförbundets stadgar. Förbundsstyrelsen har även rätt att utfärda anvisningar till 
vägledning vid tillämpningen av stadgarna. 
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10 § Gymnastikombudsman 
Förbundsstyrelsen ska utse en gymnastikombudsman. Gymnastikombudsmannen har till 
uppgift att vägleda samt, i vissa fall, företräda och tillvarata förenings eller enskild medlems 
rättigheter enligt Riksidrottsförbundets eller Gymnastikförbundets stadgar. 
Gymnastikombudsmannen har också rätt att göra en anmälan till bestraffning enligt 
Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. Gymnastikombudsmannen ska ges tillfälle att yttra sig 
i bestraffningsärenden. 
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2 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1 § Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för beslut om 
stadgeändring eller upplösning av Gymnastikförbundet. Då krävs 2/3 av antalet avgivna 
röster (1 kap. 8 §). Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
 
För beslut i sakfrågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet 
avgivna röster. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) 
som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig 
till antalet avgivna röster. Med antalet avgivna röster avses det faktiska antal röster som 
avges, inklusive blanka röster. De som väljer att avstå från att rösta eller avger ogiltiga röster 
ska inte medräknas i antalet avgivna röster. 
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det, ska dock val ske slutet. Om två 
eller flera förslag får lika många röster vid omröstning som inte avser val, gäller det förslag 
som ordföranden vid mötet stöder, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte 
röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Val avgörs genom lottning om flera kandidater 
får lika många röster. 
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
2 § Hedersordförande och hedersledamot 
Förbundsmötet, regionförbundsmöte eller förenings årsmöte får utse en person till 
hedersordförande eller hedersledamot i den egna styrelsen på förslag från respektive 
styrelse. En hedersordförande eller hedersledamot kan adjungeras till styrelsen. 
 
3 § Adjungering av styrelseledamot 
Styrelse i Gymnastikförbundet, region eller förening får utse en eller flera personer till 
adjungerad ledamot i den egna styrelsen. En adjungerad ledamot har yttrande- och 
förslagsrätt, men inte rösträtt. En adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  
 
4 § Valbarhet inom gymnastikförbundets organisationer 
För samtliga val som företas av årsmöten inom Gymnastikförbundets organisationer krävs 
att den nominerade är medlem i förening ansluten till RF. Den nominerade ska vara 
permanent bosatt i Sverige. 
 
För att vara valbar för valen i förbundsmötet (3 kap. 5 § p. 15–18) ska nominering till 
valberedningen ha skett senast den 31 december året innan förbundsmötet.  
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Ledamot av förbundsstyrelsen är inte samtidigt valbar till valberedningen, som revisor, 
ersättare för revisor eller till Gymnastikförbundets juridiska nämnd. Arbetstagare inom 
Gymnastikförbundet, region eller Lillsved får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen 
eller regionstyrelsen och inte heller till Gymnastikförbundets eller regionens valberedning 
samt Gymnastikförbundets juridiska nämnd. 
 
En styrelseledamot kan inte inneha en styrelsepost i mer än 12 år.  
 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller ersättare för revisor i 
Gymnastikförbundet. Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens 
styrelse, valberedning eller till revisor i föreningen. 
 
5 § Mästerskapstävlingar 
Gymnastikförbundets mästerskapstävlingar, som har godkänts av riksidrottsstyrelsen, är 
svenska mästerskapstävlingar (SM) samt svenska mästerskapstävlingar för juniorer (JSM) i: 

• Aerobic gymnastics 
• Drill 
• Dubbel mini-trampolin 
• Hopprep 
• Kvinnlig artistisk gymnastik 
• Manlig artistisk gymnastik 
• Parkour 
• Rytmisk gymnastik 
• Trampolin 
• Tricking 
• Truppgymnastik  
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3 KAP. FÖRBUNDSMÖTE 
 
1 § Sammansättning - ombud 
Förbundsmötet består av ombud utsedda av föreningarna och regionerna. Föreningen ska 
utse ombud som har rätt att utöva föreningens rösträtt på förbundsmötet. Regionen ska utse 
ombud som har rätt att utöva regionens rösträtt på förbundsmötet.  
 
Förening och region ska lämna in fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att 
utöva föreningens och regionens rösträtt anges och bekräftas. En förening kan välja att 
överlämna sin rösträtt till röstberättigat ombud från annan förening. Överlämnande av 
rösträtt till röstberättigat ombud ska bekräftas genom att en fullmakt om överlämnandet av 
rösträtten lämnas in. Fullmakten ska vara underskriven av ordförande eller annan person 
med rätt att företräda den förening som överlämnar rösträtten. 
 
Ombud ska vara myndig och vara medlem i förening ansluten till Gymnastikförbundet. 
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ombud får inte vara arbetstagare inom 
Gymnastikförbundet, region eller Lillsved. 
 
Ombud får representera med obegränsat antal röster. 
 
2 § Rösträtt 
Varje röstberättigad förening har en röst. Utöver den har föreningen också en röst för varje 
500-tal medlemmar som har rapporterats till Gymnastikförbundet året före.  
 
Varje region har tio egna röster. 
 
Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet (se 9 kap.).  
Röstlängdsunderlaget gäller oförändrat till dess ny röstlängd har upprättats.  
 
3 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
Förbundsmötet är beslutmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse deltar. 
Ombuden har både yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet. Utöver ombuden har också 
följande personer både yttrande- och förslagsrätt: 

- ledamöter i förbundsstyrelsen 
- ledamöter i Gymnastikförbundets kommittéer 
- generalsekreteraren 
- motionär när den egna motionen hanteras 
- revisorerna när deras granskningsuppdrag hanteras  
- ledamöter i valberedningen i ärenden som rör valberedningens arbete. 
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Följande personer har enbart yttranderätt om mötet beslutar så enhälligt: 

- representant från RF 
- anställda vid Gymnastikförbundet  
- annan närvarande person. 

 
Vid förbundsmöte får representanter för Gymnastikförbundets föreningar närvara även om 
de inte är ombud. 
 
4 § Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet 
Förbundsmöte hålls varje jämnt år senast 30 april på plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer. Förbundsstyrelsen ska meddela datum och plats samt värdregion för nästa 
förbundsmöte vid avslutningen av förbundsmötet. 
 
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen, genom att meddela detta i 
Gymnastikförbundets officiella organ senast tre månader före mötet. Kallelse ska också 
skickas till röstberättigade anmälda ombud senast två veckor före mötet. Den senare 
kallelsen ska innehålla:  

• förslag till föredragningslista för mötet  
• verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelser 
• verksamhetsplan med tillhörande budgetriktlinjer för kommande år 
• förbundsstyrelsens förslag (propositioner) 
• inkomna motioner till förbundsmötet samt förbundsstyrelsens yttrande över förslagen 
• valberedningens förslag. 

 
5 § Ärenden vid förbundsmötet 
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för 
denna av vice ordförande i förbundsstyrelsen. 
Vid förbundsmötet ska åtminstone följande ärenden förekomma: 
1. fastställande av röstlängd för mötet 
2. val av mötesfunktionärer 

a. ordförande 
b. sekreterare 
c. två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
d. rösträknare 

3. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
4. fastställande av föredragningslista 
5. behandling av: 

a. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 
avseende två år 
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b. förbundsstyrelsens årsredovisning för samma tid 
c. revisorernas berättelse för samma tid 

6. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
7. anmälan av årsredovisning för Lillsved 
8. nominering av kandidater till valen i förbundsmötet  
9. presentation av förbundsstyrelsens förslag till  

a. verksamhetsinriktning för de kommande två verksamhetsåren 
b. ekonomisk inriktning för de kommande två verksamhetsåren 

10. inkomna motioner och förbundsstyrelsens yttrande över dessa 
11. förbundsstyrelsens propositioner 
12. fastställande av föreningarnas medlemsavgift till Gymnastikförbundet avseende de två 

nästkommande verksamhetsåren 
13. fastställande av verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning för de kommande två 

verksamhetsåren 
14. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter 
15. val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två år 
16. val av fyra övriga ledamöter för en tid av fyra år, samt vid behov fyllnadsval av 

ledamöter 
17. val av en revisor och en personlig ersättare för denne eller ett revisionsbolag med uppgift 

att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Gymnastikförbundet för en 
tid av två år 

18. val av ordförande och fyra ledamöter i Gymnastikförbundets juridiska nämnd för en tid 
av två år 

19. val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen samt en ersättare för dessa för en 
tid av två år 

20. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande ombuden 
21. förbundsstyrelsen meddelar datum och plats samt värdregion för nästa förbundsmöte. 
 
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till 
förbundsmötet. 
Valbarheten regleras i 2 kap. 4 §. 
 
6 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet - motion 
Föreningar och regioner har rätt att ge förslag till ärenden att behandla vid förbundsmötet, 
en motion. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 31 december året innan 
förbundsmötet äger rum. 
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7 § Extra förbundsmöte 
Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs. 
Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med 
angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av föreningar som tillsammans 
representerar minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd. 
 
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 30 dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt 
mötet kalla till detta. 
 
Kallelse och föredragningslista ska skickas till ombuden senast sju dagar före mötet. Vid 
extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.  
 
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då riksidrottsmötet pågår.  
 
8 § Ikraftträdande  
Beslut fattade av förbundsmötet gäller från stämmans avslutande om inte annat sägs. 
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4 KAP. FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
1 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
Förbundsstyrelsen är Gymnastikförbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är 
samlat.  
 
Förbundsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av förbundsmötet. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Förbundsstyrelsen utser inom 
sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.  
 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst tre styrelse-
ledamöter begär det, ska sammanträde hållas inom fjorton dagar från det deras begäran 
inkommit till förbundets kansli. Kallelse till detta möte ska skickas senast åtta dagar före 
mötet.  
 
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet i enlighet med 2 kap. 1 §, 
dessa stadgar. Röstning får inte ske genom fullmakt.  
 
2 § Adjungering 
Generalsekreteraren är alltid adjungerad ledamot och föredragande i förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen ska överlämna rätten att handlägga den löpande förvaltningen av 
Gymnastikförbundets angelägenheter åt generalsekreteraren enligt särskild instruktion. 
 
Gymnastikförbundets anställda har rätt att utse en adjungerad ledamot till 
förbundsstyrelsen och en personlig ersättare för denna.  
 
3 § Förbundsstyrelsens uppgifter 
Förbundsstyrelsen ska 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut  
2. verka för gymnastikens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda Svensk 

Gymnastik 
3. tillvarata Gymnastikförbundets intressen 
4. följa utvecklingen inom gymnastiken utomlands och delta i det internationella 

samarbetet 
5. övervaka efterlevnaden av RF:s, Gymnastikförbundets, internationella och europeiska 

gymnastikförbunds stadgar och regler som utfärdats av dessa organisationer  
6. aktivt arbeta för en drog- och dopingfri verksamhet inom Gymnastikförbundet och 

anslutna föreningar 
7. ständigt verka för att Svensk Gymnastik har utbildade och kunniga ledare 
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8. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Gymnastikförbundets 
verksamhet 

9. marknadsföra Svensk Gymnastik hos myndigheter, massmedia och allmänheten 
10. följa och stödja verksamheten inom regionerna och föreningarna 
11. avge vederbörliga rapporter och yttranden 
12. upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning samt verksamhetsinriktning och 

ekonomisk inriktning samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer och andra 
ärenden att behandlas vid förbundsmötet och se till att förbundsmötets fattade beslut 
verkställs så snart som möjligt 

13. handha och ansvara för Gymnastikförbundets medel och material samt vidta lämpliga 
åtgärder för att stärka Gymnastikförbundets ekonomi 

14. utse arrangör för Gymnastikförbundets tävlingar och svara för deras genomförande 
enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om 
riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands 

15. besluta om utdelning av Gymnastikförbundets utmärkelser 
16. upprätta röstlängdsunderlag för förbunds- och regionförbundsmöten att gälla för tiden 1 

januari till 31 december 
17. anställa Gymnastikförbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av 

Gymnastikförbundets kansli 
18. enligt av riksidrottsstyrelsen utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om 

anslutning av förening som medlem i Gymnastikförbundet och om uteslutning av 
förening ur Gymnastikförbundet 

19. senast den 31 december varje år till RF lämna uppgift om vilka föreningar som under 
kalenderåret erlagt sina medlemsavgifter till förbundet 

20. fortlöpande till RF anmäla föreningar som har begärt utträde eller uteslutits 
21. på begäran av riksidrottsstyrelsen lämna sådana upplysningar, som krävs för 

riksidrottsstyrelsens stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av riksidrottsnämnden 
avge yttrande till nämnden 

22. föra protokoll och erforderliga böcker 
23. handlägga löpande ärenden i övrigt 
24. utse ombud och ersättare till riksidrottsmötet 
25. som huvudman för Lillsved, i nära samarbete med skolans styrelse och ledning, aktivt 

verka för utvecklingen av verksamheten som är kopplad till skolan 
26. utse ombud och ersättare till årsmöte för Lillsved  
27. utse en gymnastikombudsman  
28. årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut, lämna verksamhetsberättelse med 

årsredovisning, revisionsberättelse och eventuell revisionsrapport till RF. 
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4 § Prövningsrätt 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap. RF:s stadgar. Beredning av ärenden 
kan ske i Gymnastikförbundets juridiska nämnd, som då föreslår beslut till 
förbundsstyrelsen. 
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5 KAP. GYMNASTIKFÖRBUNDETS JURIDISKA NÄMND 
 
1 § Sammansättning 
Juridiska nämnden ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter valda av 
förbundsmötet. Jämn könsfördelning bör eftersträvas. Juridiska nämnden kan inom sig utse 
vice ordförande. 
 
Juridiska nämnden sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. 
 
Gymnastikförbundets juridiska nämnd är i bestraffningsärenden beslutsför med två 
ledamöter. Minst en av ordföranden och vice ordföranden ska delta i avgörandet av sådana 
ärenden då juridiska nämnden har utsett en vice ordförande. 
 
2 § Uppgifter 
Gymnastikförbundets juridiska nämnd är Gymnastikförbundets bestraffningsorgan enligt 14 
kap. Riksidrottsförbundets stadgar. 
 
Gymnastikförbundets juridiska nämnd ska, på uppdrag av förbundsstyrelsen, bereda 
ärenden och lämna beslutsförslag till förbundsstyrelsen i prövningsärenden enligt 15 kap. 
Riksidrottsförbundets stadgar. 
 
3 § Gymnastikombudsmannen 
Gymnastikombudsmannen ska ges tillfälle att yttra sig i bestraffningsärenden. 
 
4 § Böter 
Förening och förenings IdrottsAB kan i enlighet med RF:s stadgar (14 kap. 5 §) åläggas böter.  
En enskild person kan i ett bestraffningsärende åläggas böter med högst 10 000 kr.  
 
5 § Överklagande 
Juridiska nämndens beslut kan överklagas till riksidrottsnämnden i enlighet med 
RF:s stadgar 14 kap. 19 §. 
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6 KAP. REVISORER OCH REVISION 
 
Gymnastikförbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en 
revisor som ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. RF har 
rätt att efter anmälan till Gymnastikförbundet utse ytterligare en auktoriserad revisor. 
 
Gymnastikförbundets räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna senast en 
månad före förbundsmötet och ska tillsammans med revisionsberättelsen vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före förbundsmötet. 
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7 KAP. VALBEREDNING 
 
1 § Sammansättning 
Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter samt en ersättare valda 
av förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
 
Ledamot i förbundsstyrelsen samt arbetstagare inom Gymnastikförbundet, regionerna eller 
Lillsved är inte valbara till valberedningen. 
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. 
Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer.  
 
2 § Uppgifter 
Valberedningen ska senast nio månader innan förbundsmöte hålls skriftligen fråga dem, 
vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de är villiga att kandidera för den kommande 
mandatperioden.  
 
Senast sju månader före förbundsmötet ska valberedningen meddela samtliga föreningar och 
regioner vilka som står i tur att avgå samt vilka som efter förfrågan avböjt omval. 
 
Valberedningen ska följa arbetet inom de organ som den ska föreslå kandidater till. 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått 
kännedom om. 
 
Senast två veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga 
röstberättigade ombud sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap. 5 § p. 15–18 samt 
meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits av föreningar och regioner.  
 
Valberedningen ska i sitt förslag till förbundsstyrelse beakta att styrelsen får en sådan 
sammansättning att en hög grad av kulturell, geografisk och åldersmässig mångfald nås. 
 
Valberedningen ska också föreslå ett arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter. Det 
beslutas sedan av förbundsmötet. 
 
Valberedningens beslut om vilka de ska föreslå till valen vid förbundsmötet ska 
protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till Gymnastikförbundets 
arkiv. 
 
  



 

 

21 

3 § Förslagsrätt  
För att vara valbar till valen i förbundsmötet (3 kap. 5 § p. 15–18) ska nomineringar till 
valberedningen ha skett senast den 31 december året innan förbundsmötet. 
Gymnastikförbundets föreningar samt regioner kan nominera till valen i förbundsmötet.  
 
Med utgångspunkt från de inlämnade nomineringarna påbörjas valberedningens arbete med 
att ta fram sitt förslag till valen. Valberedningen kan också ta fram egna kandidater under 
arbetets gång, utöver de nominerade från föreningar och regioner. 
 
4 § Kandidatnominering 
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, ska valberedningen meddela sitt 
förslag beträffande varje val som görs vid förbundsmötet. 
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8 KAP. REGIONERNA 
 
1 § Uppdrag 
Gymnastikförbundet har för sin regionala verksamhet regioner. Regionernas uppdrag är att 
genom sin verksamhet förstärka förbundets arbete och finnas nära föreningarna. Regionernas 
verksamhet styrs av beslutade verksamhetsplaner och ska utföras i enlighet med 
Gymnastikförbundets och RF:s stadgar. 
 

Regionerna är ideella föreningar. 
 

Gymnastikförbundets föreningar tillhör den region inom vars geografiska område 
föreningen har sin hemort. 
 
2 § Regionens namn och gränser 
Regionernas geografiska indelning finns att läsa i bilaga 1. Ändring av regionens geografiska 
område samt ändring av regionens namn beslutas av förbundsmötet. 
 

Regionerna bör ha samma geografiska indelning som motsvarande RF/Sisu-distrikt och 
omfatta ett eller flera RF/Sisu-distrikt eller ett eller flera län. Om regionens gränser dras på 
något annat sätt ska detta godkännas av riksidrottsstyrelsen. 
 

Innan beslut tas om regionens namn ska RF höras. Olika idrotters regionala förbund ska ha 
likartade namn. 
 
3 § Regionens stadgar 
Regionens stadgar ska följa Gymnastikförbundets stadgemall för regioner, bilaga 2. 
Stadgemallen ska godkännas av riksidrottsstyrelsen. 
 

Förbundsstyrelsen ska sedan godkänna regionens stadgar. Förbundsstyrelsen har rätt att 
begära ändring av stadgarna om de strider mot stadgemallen eller på annat sätt anses vara 
olämpliga. 
 
4 § Revisorer och revision 
Regionens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst en revisor.  
RF/Sisu-distriktet har rätt att utse ytterligare en revisor i regionen. RF/Sisu-distriktet måste 
då anmäla detta till regionens styrelse. 
 

Regionen ska lämna in verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt 
revisionsberättelse och eventuell revisionsrapport till Gymnastikförbundet och till RF/Sisu-
distriktet årligen. Om regionen hör till flera distrikt ska redovisningen enligt ovan lämnas till 
det RF/Sisu-distrikt där regionen har sin hemort.  



 

 

23 

9 KAP. FÖRENINGARNA 
 
1 § Medlemskap i förbundet 
Ideell förening får efter skriftlig ansökan och efter yttrande av regionen upptas som medlem 
i Gymnastikförbundet om nedanstående villkor är uppfyllda: 
1. ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär 

uppgift om föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar 
2. föreningen har på sitt program sådan idrottslig verksamhet som administreras av 

Gymnastikförbundet, samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap 
som Gymnastikförbundet uppställer i sina stadgar 

3. föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på 
vilka RF:s stadgemall för idrottsförening bygger 

4. föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten 
förening 

5. föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts 
6. föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en drog- och dopningsfri verksamhet. 
 
Om föreningens ansökan avslås, får föreningen överklaga beslutet hos riksidrottsnämnden 
enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 
 
2 § Utträde  
Förening som önskar utträda ur Gymnastikförbundet ska skriftligen anmäla detta. Om 
föreningen vid tiden för utträdet inte har betalat föreskrivna avgifter, bestämmer 
förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte.  
 
Förening, som inte har betalat medlemsavgift under två på varandra följande år anses ha 
begärt sitt utträde. 
 
3 § Uteslutning av förening 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den, trots uppmaning, inte 
följer det som står i dessa stadgar, RF:s stadgar eller andra av Gymnastikförbundet utfärdade 
bestämmelser och fattade beslut.  
 
Förening får också uteslutas, om den inte rättar sig efter beslut som har fattats av 
Gymnastikförbundet, regionen, Gymnastikförbundets juridiska nämnd eller RF, om den 
påtagligt har motarbetat Gymnastikförbundets intressen eller inte följer de instruktioner som 
ges i samband med åtgärder i enlighet med åtgärdstrappan, § 4 nedan. 
 
Förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning, men frågan om uteslutning får inte avgöras 
förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss, av förbundsstyrelsen angiven, tid. I 
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beslut om uteslutning ska förbundsstyrelsen ange skälen till att föreningen utesluts. 
Förbundsstyrelsen ska också ange vad den uteslutna föreningen ska göra för att överklaga 
beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas hos riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 
kap. RF:s stadgar. 
 
4 § Vid kännedom om oegentlighet i förening 
Om Gymnastikförbundet får kännedom om oegentligheter i en förening som strider mot 
Gymnastikförbundets utfärdade bestämmelser och fattade beslut, ska Förbundet lämna en 
skriftlig information om detta till föreningen. Föreningen ska då hantera informationen och 
agera på ett sätt som kan likställas med att fullfölja föreningens åligganden enligt 6 § 2 p. Om 
föreningen underlåter att agera på ett sådant sätt ska Gymnastikförbundet meddela 
föreningen en påminnelse. En sådan påminnelse kan också meddelas av 
Gymnastikförbundet om en ledamot i föreningens styrelse under mer än två månader känt 
till sådana oegentligheter och underlåtit att agera. 
 
Vid en påminnelse är föreningen skyldig att följa de instruktioner som Gymnastikförbundet 
lämnar för att medlemskapet ska kunna kvarstå. Föreningen kan uteslutas om den 
underlåter att följa Gymnastikförbundets instruktioner. Föreningen kan också uteslutas om 
samma problematik återkommer inom två år från att påminnelsen daterats, eftersom 
åtgärden då inte varit tillräcklig hållbar. 
 
En påminnelse kan inte överklagas. 
 
5 § Regionstillhörighet 
Alla föreningar i Gymnastikförbundet blir medlemmar både i den region inom 
Gymnastikförbundet och i det RF/Sisu-distrikt där föreningens hemort är belägen. 
 
6 § Åligganden 
Förening ska 
1. följa RF:s stadgar samt Gymnastikförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga 

bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan 
2. ansvara för att Gymnastikförbundets utfärdade bestämmelser och fattade beslut efterföljs 

av aktiva, förtroendevalda, andra uppdragstagare samt anställda inom ramen för 
föreningens verksamhet 

3. aktivt verka för en drog- och dopningsfri verksamhet 
4. i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn2, begära 

att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen visar upp ett utdrag enligt 

 
2 SFS 2013:852 
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lagen om belastningsregister, om personen har ett arbete eller uppdrag som innebär 
direkt och regelbunden kontakt med barn3 

5. årligen betala medlemsavgift, lämna årsrapport samt registrera och uppdatera 
medlemslistor enligt de anvisningar som förbundsstyrelsen ger 

6. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, 
föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och föreningsstyrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning 

7. säkerställa att uppdragstagare i föreningen också är medlemmar 
8. hålla årsmöte och besluta om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning, efter 

genomförd revision 
9. anmäla kontaktuppgifter i Gymnastikförbundets medlemsförteckning till föreningens 

styrelseledamöter samt firmatecknare varje år snarast efter ordinarie årsmöte eller extra 
årsmöte i enlighet med vid var tid rådande formulär 

10. på begäran av riksidrottsstyrelsen, förbundsstyrelsen, RF/Sisu-distriktsstyrelsen eller 
regionstyrelsen ställa föreningens handlingar till förfogande samt svara med de övriga 
uppgifter som dessa organ ber om 

11. på begäran av Gymnastikförbundets juridiska nämnd, gymnastikombudsmannen, 
riksidrottsnämnden, dopningsnämnden, idrottsombudsmannen eller 
dopningskommittén lämna uppgifter samt avge yttrande  

 
Om föreningen inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan kan föreningens medlemmar nekas 
deltagande och/eller medlemsförmåner vid exempelvis tävlingar, läger, utbildningar och 
andra arrangemang som Gymnastikförbundet administrerar. Dessutom kan föreningen 
nekas rösträtt vid regionförbundsmötet. 
 
7 § Medlemmar i förening 
Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 
Medlem har, genom sitt medlemskap i förening ansluten till Gymnastikförbundet, godkänt 
att förening, region eller Gymnastikförbundet, inom ramen för svensk lagstiftning, kan 
registrera och på annat sätt behandla medlemmens personuppgifter. Behandlingen kan ske 
både i ett fysiskt medlemsregister och digitalt. 
 
Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem  

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter 

 
3 SFS 1998:620 
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• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens årsmöten och 
styrelse samt RF:s och Gymnastikförbundets stadgar, tävlingsregler och beslut 

• har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar 

• ska betala de avgifter som har beslutats av föreningen 
• har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningen, 
föreningsstyrelsen eller av sektionsstyrelsen, om föreningsstyrelsen har gett 
sektionsstyrelsen rätt att besluta i dessa ärenden. Vid deltagande i tävling eller uppvisning 
representerar medlemmen sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för 
medlemmens deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller 
uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som förbundsstyrelsen har utfärdat. Är 
arrangören inte ansluten till Gymnastikförbundet får medlemmen delta endast om 
Gymnastikförbundet har godkänt deltagandet. 
 
Om uteslutning av medlem 
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har  

• försummat att betala stadgade avgifter till föreningen 
• motarbetat dess verksamhet eller ändamål 
• brutit mot  

o idrottens värdegrund 
o av Gymnastikförbundet utfärdade bestämmelser och fattade beslut 
o föreningens stadgar 

• eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
 
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen. Beslut 
om uteslutande får inte fattas utan att medlemmen inom en viss tid har fått tillfälle att yttra 
sig över skälen till uteslutningen. Denna tidsram ska vara minst 14 dagar. Beslut om 
uteslutning ska meddelas medlemmen inom tre dagar efter att beslutet fattades. I beslutet 
ska skälen redovisas. Det ska också stå hur medlemmen ska göra för att överklaga beslutet.  
 
Uteslutning gäller tills vidare eller kan begränsas till att gälla en viss tid, max 6 månader. 
Om det inte finns tillräckliga skäl för uteslutning kan föreningen tilldela medlemmen en 
varning. För beslut om varning gäller samma regler som för beslut om uteslutning gällande 
rätt att yttra sig, hur man överklagar och hur medlemmen har rätt att ta del av beslutet. 
 
Beslut att vägra medlemskap, beslut om uteslutning eller varning får överklagas till 
riksidrottsnämnden enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap. 
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BILAGA 1 
 

REGIONERNAS NAMN OCH GRÄNSER 
 

Region: Geografisk indelning: 
Gymnastikförbundet Norr Norrbottens län och Västerbottens län. 

Gymnastikförbundet Mitt Jämtlands län och Västernorrlands län. 

Gymnastikförbundet Uppsvenska Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län, samt 
kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län. 

Gymnastikförbundet Mellansvenska Södermanlands län, Västmanlands län, Värmlands 
län, Örebro län och Östergötlands län, samt 
kommunerna Södertälje och Nykvarn i Stockholms 
län. 
 

Gymnastikförbundet Öst Gotlands län och Stockholms län, förutom 
kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna. 

Gymnastikförbundet Väst Hallands län och Västra Götalands län, samt Mullsjö 
kommun i Jönköpings län. 

Gymnastikförbundet Sydost Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län och 
Kalmars län, förutom Mullsjö kommun i Jönköpings 
län. 
 

Gymnastikförbundet Syd Skåne län. 
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STADGEMALL FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDETS 
REGIONER 
Inledande anvisning: 

• Ersätt Gymnastikförbundet (Region) med regionens rätta namn, exempelvis 
Gymnastikförbundet Sydost. 

• Ersätt xx med rätt år eller enligt instruktion i fotnot. 
• Säkerställ att alla fotnoter samt att denna inledande anvisning tas bort när allt är ifyllt 

enligt instruktion i fotnot. 

 
Stadgar för Gymnastikförbundet (Region), antagna av regionförbundsmöte datum 20xx 
 

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1 § Uppgift 
Gymnastikförbundet (Region) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets 
stadgar arbeta inom regionen i enlighet med Gymnastikförbundets ändamål. 
 
2 § Verksamhetsområde och sammansättning 
Regionerna upprättas av förbundsmötet efter samråd med RF/Sisu-distriktens styrelser. 
 
Gymnastikförbundet (Region)s geografiska verksamhetsområde är xx4 län. Gymnastikförbundet 
(Region) omfattar de föreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet och som har hemvist 
inom regionens geografiska verksamhetsområde. 
 
3 § Tillhörighet och hemort 
Gymnastikförbundet (Region) tillhör xx5 samt xx6. Gymnastikförbundet (Region) följer i 
tillämpliga delar dessa organisationers stadgar. 
 
Gymnastikförbundet (Region) har sin hemort i xx7 kommun. 
 
  

 
4 Ersätt xx med de län regionen omfattar i enlighet med Gymnastikförbundets stadgar, bilaga 1. 
5 Ersätt xx med namnet på det eller de RF/Sisu-distrikt som regionen tillhör. 
6 Ersätt xx med ev. andra tillhörigheter eller medlemskap. 
7 Ersätt xx med kommunens namn där föreningen verkar. 
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4 § Beslutande organ 
Regionens beslutande organ är regionförbundsmötet, extra regionförbundsmöte och 
regionens styrelse. 
 
Regionstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsutskott som utses av 
regionstyrelsen, till kommitté eller annat organ som tillsatts för särskild uppgift eller till 
enskild styrelseledamot eller anställd. 
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Regionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari - 31 
december.  
 
Regionstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från och med regionförbundsmöte till och med 
nästkommande ordinarie regionförbundsmöte. 
 
6 § Stadgeändringar 
Skriftligt förslag till ändring av dessa stadgar får lämnas av förbundsstyrelsen, regionens 
styrelse eller förening. Förslag ska vara regionens styrelse tillhanda senast den 31 december 
året innan regionförbundsmötet äger rum. 
 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av regionförbundsmöte och ska 
godkännas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har rätt att begära ändring av regionens 
stadgar om de strider mot stadgemallen eller på annat sätt anses vara olämpliga. 
 
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid 
regionförbundsmötet. 
 
7 § Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
 
Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för beslut om 
stadgeändring. Då krävs 2/3 av antalet avgivna röster. Enkel majoritet kan vara antingen 
absolut eller relativ. För beslut i sakfrågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än 
hälften av antalet avgivna röster. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet 
menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa 
röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Med antalet avgivna röster avses det faktiska 
antal röster som avges, inklusive blanka röster. De som väljer att avstå från att rösta eller 
avger ogiltiga röster ska inte medräknas i antalet avgivna röster. 
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Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. Om två 
eller flera förslag får lika många röster vid omröstning som inte avser val, gäller det förslag 
som ordföranden vid mötet stöder, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte 
röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Val avgörs genom lottning om flera kandidater 
får lika många röster.  
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
8 § Valbarhet 
För samtliga val som företas av årsmöten inom Gymnastikförbundets organisationer krävs 
att den nominerade är medlem i en förening ansluten till RF. Den nominerade ska vara 
permanent bosatt i Sverige. 
 
För att vara valbar till valen under regionförbundsmötet (2 kap. 5 § p. 11–13) ska nominering 
till valberedningen ha skett senast sex veckor innan regionförbundsmötet. 
 
Ledamot av regionstyrelsen är inte samtidigt valbar till valberedningen som revisor, 
ersättare för revisor eller till Gymnastikförbundets juridiska nämnd. 
 
Arbetstagare inom Gymnastikförbundet, region eller Lillsved får inte väljas till ledamot av 
förbundsstyrelsen, regionstyrelsen och inte heller till Gymnastikförbundets eller regionens 
valberedning samt Gymnastikförbundets juridiska nämnd. 
 
En styrelseledamot kan inte inneha en styrelsepost i mer än 12 år. 
 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller ersättare för revisor i 
förbund. Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot i föreningens styrelse, 
valberedning eller till revisor i föreningen. 
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2 KAP. REGIONFÖRBUNDSMÖTE 
 
1 § Sammansättning och beslutsmässighet 
Regionförbundsmötet består av ombud utsedda av föreningarna. Föreningen ska utse 
ombud som har rätt att utöva föreningens rösträtt på regionförbundsmötet. Föreningen ska 
lämna in fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt 
anges och bekräftas genom underskrift av ordförande eller annan person med rätt att 
företräda föreningen. 
 
Föreningen kan välja att överlämna sin rösträtt till röstberättigat ombud från annan förening. 
Överlämnande av rösträtt till röstberättigat ombud ska bekräftas genom att en fullmakt om 
överlämnandet av rösträtten lämnas in. Fullmakten ska vara underskriven av ordförande 
eller annan person med rätt att företräda den förening som överlämnar rösträtten. Ombud 
får representera flera föreningar, men får inte vara ledamot av regionstyrelsen eller 
arbetstagare inom Gymnastikförbundet, regionen eller Lillsved.  
 
Ombud får representera med obegränsat antal röster. 
 
Regionförbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter stadgeenlig kallelse 
deltar.  
 
2 § Yttrande- och förslagsrätt 
Ombuden har både yttrande- och förslagsrätt vid regionförbundsmötet. 
 
Utöver ombuden har också följande personer yttrande- och förslagsrätt: 

- ledamöter i regionstyrelsen 
- ledamöter i regionens kommittéer 
- motionär när den egna motionen hanteras 
- regionens revisorer när deras granskningsuppdrag hanteras 
- ledamöter i valberedningen i ärenden som rör valberedningens arbete. 

 
Följande personer har enbart yttranderätt om mötet beslutar det enhälligt: 

- representant från RF 
- representant från Gymnastikförbundet 
- representant från RF/Sisu-distriktet 
- anställda vid regionen 
- annan närvarande person. 

 
Vid regionförbundsmöte får representanter för regionens föreningar närvara även om de 
inte är ombud. 
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3 § Tidpunkt och kallelse – alt. 1 
Regionförbundsmöte ska hållas varje år före den 31 mars på dag som regionstyrelsen 
bestämmer.  
 
Kallelse till regionförbundsmöte ska innehålla datum, tid och plats och utfärdas av 
regionstyrelsen genom att meddela detta på Gymnastikförbundet (Regions) hemsida senast 
tre månader före mötet. Kallelse ska också skickas till röstberättigade anmälda ombud och till 
föreningarna senast två veckor före mötet. Den senare kallelsen ska innehålla: 

• förslag till föredragningslista för mötet 
• verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelse 
• verksamhetsplan med tillhörande budget för kommande år 
• regionstyrelsens förslag (propositioner) 
• inkomna motioner till regionförbundsmötet samt regionstyrelsens yttrande över 

förslagen 
• valberedningens förslag 

 
3 § Tidpunkt och kallelse– alt. 2 
Regionförbundsmöte hålls varje ojämnt år senast 31 mars på dag som regionstyrelsen 
bestämmer.  
 
Kallelse till regionförbundsmöte ska innehålla datum, tid och plats och utfärdas av 
regionstyrelsen genom att meddela detta på Gymnastikförbundet (Regions) hemsida senast 
tre månader före mötet. Kallelse ska också skickas till röstberättigade anmälda ombud och till 
föreningarna senast två veckor före mötet. Den senare kallelsen ska innehålla: 

• förslag till föredragningslista för mötet 
• verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelse 
• verksamhetsplan med tillhörande budget för kommande år 
• regionstyrelsens förslag (propositioner) 
• inkomna motioner till regionförbundsmötet samt regionstyrelsens yttrande över 

förslagen 
• valberedningens förslag 

 
4 § Röstlängdsunderlag 
Rösträtten vid regionförbundsmöte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats 
av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 januari - 31 december. 
 
Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet samt de förpliktelser mot 
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regionen som kan ha bestämts av regionförbundsmötet. Röstlängdsunderlaget gäller 
oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts regionen.  
 
Varje röstberättigad förening har en röst. Utöver den har man också en röst för varje 500-tal 
medlemmar som har rapporterats till Gymnastikförbundet året före, dock högst sex röster. 
Ingen förenings röstetal får dock överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda 
röstetalet. 
 
5 § Ärenden vid regionförbundsmötet 
Regionförbundsmötets förhandlingar öppnas av regionens ordförande eller vid förhinder för 
denna av vice ordförande i regionstyrelsen. 
 
Vid regionförbundsmöte ska åtminstone följande ärenden förekomma: 
1. fastställande av röstlängd för mötet  
2. val av mötesfunktionärer: 

a. ordförande 
b. sekreterare 
c. två protokolljusterare 
d. rösträknare 

3. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
4. fastställande av föredragningslista för mötet 
5. behandling av:  

a. regionstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 
(avseende två år om regionförbundsmöte genomförs ojämna år) 

b. regionstyrelsens årsredovisning/årsbokslut för samma tid 
c. revisorernas berättelse för samma tid 

6. fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsens förvaltning 
7. nominering av kandidater till valen i regionförbundsmötet 
8. fastställande av regionens verksamhetsplan och budget för kommande arbetsperiod 
9. inkomna motioner och regionstyrelsens yttrande över dessa 
10. regionstyrelsens propositioner 
11. val av ordförande i regionen, tillika ordförande i regionstyrelsen, för en tid av xx8 år  
12. val av halva antalet ledamöter för en tid av xx9 år samt vid behov fyllnadsval av 

ledamöter 

 
8 Fyll i ett eller två år beroende på hur ofta regionförbundsmöte hålls. Ordförande väljs bara till kommande 
regionsförbundsmöte. 
9 Fyll i två eller fyra år beroende på hur ofta regionförbundsmöte hålls. Ledamöter väljs för två arbetsperioder. 
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13. val av en revisor och personlig ersättare för denna med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom regionen för en tid av xx10 år, ytterligare en revisor kan 
utses av xx11 

14. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen samt en ersättare för dessa för en 
tid av xx12 år 

15. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigade ombuden 
16. val av ombud och erforderligt antal ersättare till Gymnastikförbundets förbundsmöte, 
17. val av ombud och erforderligt antal ersättare till xx13 årsmöte 
18. regionstyrelsen meddelar datum och plats samt eventuell värdförening för nästa 

regionförbundsmöte 
 
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till 
regionförbundsmötet. 
Valbarheten regleras i 1 kap. 8 §. 
 
6 § Förslag till ärenden att behandlas vid regionförbundsmöte – motion 
Förslag till ärende att behandlas vid regionförbundsmöte ska vara regionstyrelsen tillhanda 
senast två månader före regionförbundsmötet.  
 
Varje förening som är röstberättigad enligt 4 § ovan kan lämna ett förslag till ärende att 
behandla vid regionförbundsmötet. 
 
7 § Extra regionförbundsmöte 
Regionstyrelsen har rätt att kalla till ett extra regionförbundsmöte. 
 
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra regionförbundsmöte när förbundets revisor med 
angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 1/10 av 
röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd. Underlåter regionstyrelsen att inom en 
månad kalla till extra regionförbundsmöte, får de som krävt mötet kalla till detta. 
 
Vid extra regionförbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.  
 

 
10 Fyll i ett eller två år beroende på hur ofta regionförbundsmöte hålls. Revisorer väljs bara till kommande 
regionsförbundsmöte. 
11 Fyll i namnet på det RF/Sisu-distrikt där regionen har sin hemort enligt 1 kap. 3 §. 
12 Fyll i ett eller två år beroende på hur ofta regionförbundsmöte hålls. Valberedning väljs bara till kommande 
regionsförbundsmöte. 
13 Fyll i namnet på det RF/Sisu-distrikt där regionen har sin hemort enligt 1 kap. 3 § samt övriga RF/Sisu-distrikt 
som ingår i regionen. 
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Kallelse och föredragningslista översänds till föreningarna/ombuden senast 14 dagar före 
mötet. 
 
8 § Ikraftträdande 
Beslut fattade av regionförbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat sägs. 
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3 KAP. REGIONSTYRELSEN 
 
1 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
Regionstyrelsen är regionens beslutande organ, när regionförbundsmötet inte är samlat. 
Regionstyrelsen består av ordförande samt högst 10 övriga ledamöter, valda av 
regionförbundsmötet. Regionstyrelsen ska bestå av kvinnor och män samt sträva efter en 
lika fördelning mellan könen och en ökad mångfald. 
 
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. 
 
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst tre styrelseledamöter 
begär det, ska sammanträde hållas inom fjorton dagar från det deras begäran inkommit till 
regionförbundets kansli. Kallelse till detta möte ska skickas senast åtta dagar före mötet. 
 
Regionstyrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. 
 
2 § Uppgifter 
Regionstyrelsen ska 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa och Gymnastikförbundets stadgar och 

regionförbundsmötets och förbundsmötets beslut 
2. övervaka efterlevnaden av Gymnastikförbundets stadgar och i vederbörlig ordning 

utfärdade regler i regionens föreningar 
3. handha Svensk Gymnastik enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för Svensk 

Gymnastiks utveckling i samverkan med regionens föreningar samt i övrigt tillvarata 
Svensk Gymnastiks och Gymnastikförbundets intressen 

4. ansvara för regions- och distriktsmästerskap samt andra tävlingar enligt RF:s och 
Gymnastikförbundets bestämmelser 

5. handha och ansvara för regionens ekonomiska medel 
6. förbereda ärenden till regionförbundsmötet 
7. ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för kommande arbetsperiod för beslut 

vid regionförbundsmöte 
8. regionen ska årligen till Gymnastikförbundet och RF/Sisu-distriktet lämna 

verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och 
eventuell revisionsrapport 

9. i övrigt avge stadgeenliga rapporter samt stödja riksidrottsstyrelsen, riksidrottsnämnden, 
Gymnastikförbundets och xx14 styrelser med upplysningar och yttranden 

 
14 Fyll i namnet på det RF/Sisu-distrikt där regionen har sin hemort enligt 1 kap. 3 §. 
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10. bestämma om organisationen av och tjänster vid regionens kansli samt i förekommande 
fall anställa regionens anställda 

11. föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt. 
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4 KAP. REVISORER OCH REVISION 
 
Regionens verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor.  
RF/Sisu-distriktet har rätt att, efter anmälan till regionen, utse ytterligare en revisor i 
regionen. 
 
Regionstyrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad 
före regionförbundsmötet och ska tillsammans med revisionsberättelsen vara 
regionstyrelsen tillhanda senast tre veckor före regionförbundsmötet. 
 
Regionen ska inlämna verksamhetsberättelse till Gymnastikförbundet och berörda RF/Sisu-
distrikt med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och eventuell 
revisionsrapport. 
 
Om regionen omfattar flera RF/Sisu-distrikt avses det distrikt där regionen har sin hemort 
(1 kap. 3 §) 
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5 KAP. VALBEREDNING 
 
1 § Sammansättning  
Valberedningen består av ordförande och 2–4 övriga ledamöter samt en ersättare valda av 
regionförbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande och sekreterare.  
 
Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. 
 
Ledamot i regionstyrelsen samt arbetstagare inom Gymnastikförbundet, regionen eller 
Lillsved är inte valbara till valberedningen. 
 
2 § Uppgifter 
Valberedningen ska senast tre månader före regionförbundsmöte hålls, tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår vid regionförbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa 
mandatperiod. 
 
Senast tio veckor före mötet ska valberedningen meddela alla föreningar vilka som står i tur 
att avgå samt vilka som efter förfrågan avböjt omval. 
 
Valberedningen ska följa arbetet inom de organ som den ska föreslå kandidater till. 
 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap har fått 
kännedom om. 
 
Senast två veckor före mötet ska valberedningen skriftligen delge alla föreningar och ombud 
sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. 
 
Valberedningens beslut ska protokollföras. Efter regionförbundsmötet ska protokollet 
överlämnas till Gymnastikförbundets arkiv. 
 
3 § Förslagsrätt 
Regionens föreningar får senast sex veckor före regionförbundsmötet lämna förslag till 
valberedningen på personer för valen i regionförbundsmötet. 
Valberedningen kan också ta fram egna kandidater utöver de som har föreslagits av 
regionens föreningar. 
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4 § Kandidatnominering 
Innan kandidatnomineringen börjar vid regionförbundsmötet, ska valberedningen meddela 
sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma vid regionförbundsmötet (2 kap. 5 §).  
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