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1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 
1 § ÄNDAMÅL 

Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till 
uppgift att utveckla och stödja gymnastiken i Sverige på sådant sätt att den står i 
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap. Sveriges 
Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda gymnastiken i utlandet. 
Gymnastikförbundet, dess Gymnastikregionförbund (GRF) och föreningar ska verka för att 
styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att 
jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald nås. 
Gymnastikförbundets verksamhetsidé ”Svensk Gymnastik – rörelse hela livet” innebär; 
Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former för 
alla. Tävlingsutmaningar för de som vill mer. Olika men ändå lika – den egna kroppens 
rörelser är i centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig 
utveckling – det är Svensk Gymnastik. Hos oss är alla välkomna.1 
Gymnastikförbundet vill därför utveckla ett urval av gymnastikformer med hög kvalitet 
anpassade till människors olika behov. 
Gymnastikförbundet vill verka för att så många som möjligt bereds tillfälle att delta i aktivt 
gymnastikutövande. 
Gymnastikförbundet vill verka för ett personligt engagemang för gymnastikrörelsen hos 
medlemmar och ledare. 
Gymnastikförbundet vill verka för utbildning av kunniga ledare samt för tilldelning av 
medel från bl.a. stat, landsting och kommuner. 
Gymnastikförbundet och dess regionförbund och föreningar ska aktivt verka för en drog- 
och dopingfri gymnastikrörelse. 

2 § SAMMANSÄTTNING 

Gymnastikförbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som 
medlemmar. 

3 § TILLHÖRIGHET OCH HEMORT 

Gymnastikförbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till 
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), European Gymnastics, International Jump 
Rope Union (IJRU) och European Rope Skipping Organization (ERSO). 
Gymnastikförbundet följer i tillämpliga delar dessa organisationers stadgar. 
Gymnastikförbundet har sin hemort i Stockholm. 
  

 
1 Vid förbundsmötet 2020 antogs Strategi 2028 i princip enhälligt. I Strategi 2028 har 
verksamhetsidén bytts ut till: Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva 
rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.  
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4 § BESLUTANDE ORGAN 

Gymnastikförbundets beslutande organ är Förbundsmötet, extra Förbundsmöte och 
förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen äger delegera beslutsärenden till generalsekreteraren. 
För handläggande av ärenden för särskilda kategorier tillsätter förbundsstyrelsen 
kommittéer och råd enligt särskild instruktion. 

5 § REGIONALA ORGAN 

Gymnastikförbundets regionala organ är GRF (Gymnastikregionförbund).  
GRF:s indelning framgår av bilaga 1. ./. 

6 § MEDLEMSKAP 

Varje ideell förening som uppfyller de i 7 kap. 1 § angivna villkoren kan genom beslut av 
förbundsstyrelsen, eller den som förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, 
upptas som medlem i förbundet. 
Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 7 kap. 2 §. 

7 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPS- SAMT ARBETSÅR 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.  
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar en tvåårsperiod från Förbundsmötet t.o.m. 
nästpåföljande ordinarie Förbundsmöte. 

8 § 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. 

9 § STADGEÄNDRING 

Skriftligt förslag till ändring av dessa stadgar får lämnas av förbundsstyrelsen, gymnastik-
regionförbund och medlemsförening.  
Förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december året innan 
Förbundsmötet äger rum.  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av Förbundsmöte med minst 2/3-delar av 
antalet avgivna röster.  

10 § UPPLÖSNING AV GYMNASTIKFÖRBUNDET 

För upplösning av Gymnastikförbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet 
avgivna röster vid två på varandra följande Förbundsmöten, hållna med minst två års 
mellanrum. 
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2 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § BESLUT OCH OMRÖSTNING 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Med undantag för de i 1 kap. 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
genom enkel majoritet. 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 faktiskt antal röster som avges, inklusive blanka röster.  
De som väljer att avstå från att rösta eller avger ogiltiga röster ska ej medräknas i antalet 
avgivna röster. 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.  
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 
vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.  
Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
Beslut bekräftas med klubbslag. 

2 § HEDERSLEDAMOT, ADJUNGERING AV STYRELSELEDAMOT 

Förbundsmötet får, på förslag av en enig förbundsstyrelse, utnämna enskild person till 
hedersledamot, som kan adjungeras till förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen. 
Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt i förbundsstyrelsen. 
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom förbundsstyrelsen.  

3 § 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 under 3 kap. 5 § punkterna 14-16 ska nominering till valberedningen 
ha skett i stadgeenlig ordning senast den 31 december året innan förbundsmötet. 
(se 3 kapitlet § 9, Valberedningen) 
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte samtidigt valbar till valberedningen, samt som revisor 
eller revisorssuppleant. 
Arbetstagare inom Gymnastikförbundet, Gymnastikregionförbund eller Lillsved (SvGF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a.) får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller GRF-
styrelsen samt Gymnastikförbundets eller GRF:s valberedning. 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.  
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse, valberedning 
eller till revisor i föreningen.  
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4 § LEGITIMATIONSKORT 

Ledamot av förbundsstyrelsen har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas 
av en till Gymnastikförbundet hörande organisation och tilldelas därför legitimationskort. 
Detta kan ersättas av biljett om det på grund av utrymmesbrist är begränsad tillgång på 
platser. Detta ska i god tid kungöras av arrangören. 

5 § MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 

Vad avser mästerskapstävlingar hänvisas till Gymnastikförbundets Tekniska reglemente och 
gällande tävlingsbestämmelser. 
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3 KAP. FÖRBUNDSMÖTE 
1 § SAMMANSÄTTNING - OMBUD 

Förbundsmöte består av ombud utsedda av föreningarna och Gymnastikregionförbund.  
Förening ska utse ombud som har rätt att utöva föreningens rösträtt på Förbundsmötet.  
Region ska utse ombud som har rätt att utöva Gymnastikregionförbundets rösträtt på 
Förbundsmötet. 
Förening och region ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva 
föreningens och regionens rösträtt anges och bekräftas. 
Förening kan välja att överlämna sin rösträtt till röstberättigat ombud från annan förening. 
Överlämnande av rösträtt till röstberättigat ombud ska bekräftas genom aktiv handling (fullmakt). 
Ombud ska vara myndig och vara medlem i förening ansluten till Gymnastikförbundet.  
Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.  
Ombud får ej vara arbetstagare inom Gymnastikförbundet, Gymnastikregionförbund eller 
Lillsved (SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a.). 
Ombud får representera med obegränsat antal röster. 

2 § RÖSTLÄNGDSUNDERLAG 

Varje röstberättigad förening har en röst, samt därutöver en röst för varje under föregående 
verksamhetsår rapporterat 500-tal medlemmar. 
Varje Gymnastikregionförbund har tio egna röster. 
Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet (se 7 Kap. 5 §).  
Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess ny röstlängd har upprättats.  

3 § BESLUTMÄSSIGHET SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 

Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig 
ordning deltar i mötets beslut. 
Yttrande- och förslagsrätt vid Förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden – 
förbundsstyrelsens ledamöter, ledamöter i Gymnastikförbundets kommittéer, 
generalsekreteraren och motionär i vad avser egen motion samt revisorerna i vad avser deras 
granskningsuppdrag samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens 
arbete. 
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, Gymnastikförbundets arbetstagare och annan 
närvarande person om mötet enhälligt samtycker. 
Vid Förbundsmöte får representanter för Gymnastikförbundets medlemsföreningar närvara.  
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4 § TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTET 

Förbundsmöte hålls varje jämnt år före april månads utgång på ort som förbundsstyrelsen 
bestämmer. Förbundsstyrelsen ska meddela datum och plats samt värdregion för nästa 
Förbundsmöte vid avslutningen av Förbundsmötet (se punkt 19, 3 Kap. § 5). 
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen, dels genom kungörelse i Gymnastikförbundets 
officiella organ senast tre månader före mötet, dels genom kallelse 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 - vilka ska vara åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande, samt 
• valberedningens förslag 

5 § ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTET 

Vid Förbundsmötet ska följande ärenden förekomma: 
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval 

av det av förbundsstyrelsen upprättade röstlängdsunderlaget, 
2. fastställande av föredragningslista för mötet, 
3. fråga om mötets behöriga utlysande, 
4. val av ordförande för mötet, 
5. val av sekreterare för mötet, 
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt 

erforderligt antal rösträknare, 
7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 

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

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 
9. fastställande av verksamhetsplan samt riktlinjer för Gymnastikförbundets budgetarbete 

för de kommande två verksamhetsåren, 
10. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter, 
11. inkomna motioner, 
12. styrelsens propositioner, 
13. fastställande av föreningarnas årsavgift till Gymnastikförbundet avseende de två 

nästkommande verksamhetsåren, 
14. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år, 
15. val av fyra övriga ledamöter för en tid av fyra år, samt vid behov fyllnadsval av ledamöter, 
16. val av en revisor och en personlig suppleant för denne med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom Gymnastikförbundet för en tid av två år. 
Gymnastikförbundets revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor eller 
godkänd revisor med revisorsexamen, 
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17. val av ordförande och fyra ledamöter i Juridiska nämnden för en tid av två år, 
18. val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen samt en suppleant för dessa för 

en tid av två år, 
19. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande ombuden, samt 
20. förbundsstyrelsen meddelar datum och plats samt värdregion för nästa Förbundsmöte. 

Kommentarer: 
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till 
årsmötet. 

Valbarheten regleras i 2 Kap. 3 §. 

6 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID FÖRBUNDSMÖTET 

Förslag till ärende att behandlas vid Förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast den 31 december året innan Förbundsmötet äger rum.  
Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening och regionförbunden.  

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 översänds 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 RIM pågår.  

8 § RIKSKONFERENSER/FORUM OCH REGIONALA 
KONFERENSER/FORUM 

Förbundsstyrelsen och regionförbundens styrelser ansvarar för att genomföra minst en 
rikskonferens och minst en regional konferens/region varje år. Detta för att informera i 
aktuella frågor och främja samarbetet mellan Gymnastikförbundet och regioner och 
föreningar.  
Till dessa konferenser kallas representanter för samtliga regioner och föreningar. 
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9 § VALBEREDNINGEN 

Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter samt en suppleant valda av 
Förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
Ledamot i förbundsstyrelsen samt arbetstagare inom Gymnastikförbundet, Gymnastikregionförbund 
eller Lillsved (SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a.) är ej valbara till valberedningen. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. 
Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.  

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 GRF vilka som står i tur att avgå samt vilka som efter förfrågan avböjt omval. 
För att vara valbar enligt 3 kap. 5 § p. 14–17 ska nomineringar till valberedningen, från föreningar och 
regionförbund, ha skett senast den 31 december året innan förbundsmötet.  
Med utgångspunkt från de inlämnade nomineringarna påbörjas valberedningens arbete med att ta 
fram sitt förslag till valen enligt 3 kap. 5 § p. 14–17.  
Valberedningen har mandat att ta fram egna kandidater under arbetets gång utöver de nominerade 
från föreningar och regionförbund. 
Senast två veckor före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade 
ombud sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap. 5 § punkterna 14–17, samt meddela namnen på 
de kandidater som i övrigt föreslagits av föreningar och regioner.  

Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter 
att behandlas enligt 5 § punkten 10. 
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått 
kännedom om. 
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter Förbundsmötet ska protokollet överlämnas 
till förbundsstyrelsen. 
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4 KAP. FÖRBUNDSSTYRELSEN 
1 § SAMMANSÄTTNING SAMT KALLELSE OCH BESLUTMÄSSIGHET 

Förbundsstyrelsen är, när Förbundsmöte inte är samlat, Gymnastikförbundets beslutande organ.  
Förbundsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av Förbundsmötet. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.  
Härutöver får den hos Gymnastikförbundet anställda personalen utse en adjungerad ledamot 
och en personlig suppleant att ingå i förbundsstyrelsen med förslags- och yttranderätt. 
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.  
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst tre styrelseledamöter 
så fordrar, ska sammanträde hållas inom fjorton dagar från det deras anhållan inkommit till 
förbundets kansli. Kallelsen utsänds senast åtta dagar före mötet.  
Förbundsstyrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av samtliga ledamöterna är ense 
om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan 
dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. 
Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
Förbundsstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor, till kommitté eller annat 
organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller till enskild styrelseledamot eller anställd. 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet 
underrätta förbundsstyrelsen härom. 
Generalsekreteraren är adjungerad ledamot och föredragande i förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen äger överlämna åt generalsekreteraren att handlägga den löpande 
förvaltningen av Gymnastikförbundets angelägenheter enligt särskild instruktion. 

2 § FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅLIGGANDEN 

Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och Förbundsmötets beslut samt verka för 

gymnastikens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda gymnastiken, 
tillvarata Gymnastikförbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom 
gymnastiken utomlands och delta i det internationella samarbetet, 

2. övervaka efterlevnaden av RF:s, förbundets, FIG:s och UEG:s stadgar och i vederbörlig 
ordning utfärdade regler, 

3. aktivt arbeta för en drog- och dopingfri verksamhet inom Gymnastikförbundet och 
anslutna föreningar,  

4. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Gymnastikförbundets 
verksamhet samt marknadsföra gymnastiken hos myndigheter, massmedia och 
allmänheten, 

5. följa och stödja verksamheten inom regionerna och föreningarna, 
6. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
7. upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning samt verksamhetsplan och budget 

samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m. att föreläggas Förbundsmötet och 
tillse att av Förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt, 
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8. handha och ansvara för Gymnastikförbundets medel och material samt vidta lämpliga 
åtgärder för att stärka Gymnastikförbundets ekonomi, 

9. 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, 

10. besluta om utdelning av Gymnastikförbundets utmärkelser, 
11. upprätta röstlängdsunderlag för Förbunds- och GRF-möten att gälla för tiden 1 januari 

till 31 december, 
12. anställa Gymnastikförbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av 

Gymnastikförbundets kansli, 
13. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening 

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

14. senast den 31 december varje år till RF inlämna uppgift om vilka föreningar som under 
kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet, 

15. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 
16. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, 

samt på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden, 
17. föra protokoll och erforderliga böcker, 
18. handlägga löpande ärenden i övrigt, 
19. utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet, 
20. som huvudman för SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a., och i nära samarbete med 

skolans styrelse och ledning, aktivt verka för utvecklingen av verksamheten som är 
kopplat till skolan,  

21. utse ombud och suppleanter till årsmöte för SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a.,  
22. vid behov utse en person (Gymnastikombudsman) med särskild rätt att föra talan i 

bestraffningsärenden, samt 
23. årligen, senast sex månader efter räkenskapsårets slut, till RF inlämna 

verksamhetsberättelse med årsredovisning, revisionsberättelse och eventuell 
revisionsrapport. 
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3 § JURIDISKA NÄMNDEN 

Juridiska nämnden ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter valda av 
Förbundsmötet.  
Antalet ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Ledamot i förbundsstyrelsen samt 
arbetstagare inom Gymnastikförbundet, Gymnastikregionförbund eller Lillsved är ej valbara 
till Juridiska nämnden.  
Juridiska nämnden sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer.  
Med stöd av 14 kap. 8 § i RF:s stadgar utgör Juridiska nämnden förbundets bestraffningsorgan i 
samtliga ärenden enligt 14 kap. i RF:s stadgar. 
Enskild person kan enligt 14 kap. 5 § RF:s stadgar åläggas böter med högst 10 000 kronor. 
Juridiska nämndens bestraffningsbeslut kan överklagas till RIN (Riksidrottsnämnden). 

4 § PRÖVNINGSRÄTT 

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap. RF:s stadgar. 
Beredning av ärenden kan ske i Juridiska nämnden, som lägger förslag till förbundsstyrelsen 
innan beslut. 
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5 KAP. REVISORER OCH REVISION 
1 § 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. 
Gymnastikförbundet 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. 
 

6 KAP. SF-DISTRIKT GYMNASTIKREGIONFÖRBUND 
1 § REGIONERNA 

Gymnastikförbundets regionala organ är GRF (Gymnastikregionförbund).  
GRF består av ideella föreningar vars indelning framgår av bilaga 1. ./. 
Förening tillhör den region inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 

2 § GRF:S NAMN OCH REGIONENS GRÄNSER 

Ändring av GRF:s geografiska område samt ändring av GRF:s namn beslutas av förbundsmötet. 
Region bör ifråga om administrationen omfatta samma geografiska område som 
motsvarande RF-distrikt. Beslut om annan regional indelning så att en region omfattar fler 
än ett RF-distrikt eller ett eller flera län ska anmälas till RF. Regiongränser som avviker från 
det sagda ska efter beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande.  
Innan beslut tas om GRF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika 
idrotter men med samma geografiska gränser erhåller likartad benämning. 

3 § GYMNASTIKREGIONFÖRBUND (GRF)  

GRF ska enligt dessa stadgar och GRF:s stadgar arbeta såsom Gymnastikförbundets regionala 
organ inom ramen för och styrning genom beslutade verksamhetsplaner, i enlighet med 
Gymnastikförbundets ändamål 1 kap. 1 §. 

4 § GRF:S SAMMANSÄTTNING 

GRF omfattar de föreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet och som har sin hemvist 
inom regionens geografiska område. 
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5 § GRF:S STADGAR 

GRF:s stadgar ska följa de av Gymnastikförbundet fastslagna och av RS granskade  
normalstadgar för GRF, se stadgemall för GRF bilaga 2 ./. 
Förbundsstyrelsen ska godkänna de av GRF-mötet antagna stadgarna, med rätt för 
förbundsstyrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna 
eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

6 § REVISORER OCH REVISION 

GRF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor.  
DF har rätt att, efter anmälan till GRF, utse ytterligare en revisor i GRF.  
GRF ska årligen till Gymnastikförbundet och DF inlämna verksamhetsberättelse med 
årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och eventuell revisionsrapport. 
Omfattar region flera DF avses det DF inom vars gränser GRF har sin hemort. 
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7 KAP. FÖRENINGARNA 
1 § MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET 

Ideell förening får efter skriftlig ansökan och efter yttrande av GRF upptas som medlem i 
Gymnastikförbundet om nedanstående villkor är uppfyllda: 
1. ansökningen 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 normalstadgar 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, samt 
6. föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en drog- och dopingfri verksamhet. 
Lämnas föreningens ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 
reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 

2 § UTTRÄDE SAMT UTESLUTNING AV FÖRENING 

Förening, som önskar utträda ur Gymnastikförbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har 
föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas 
eller inte.  
Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha 
begärt sitt utträde. 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - 
underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.  
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig 
ordning har fattats av Gymnastikförbundet, GRF eller RF eller annars påtagligt har 
motarbetat Gymnastikförbundets intressen. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom 
viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas 
samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet. 
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF-stadgar. 

3 § REGIONS TILLHÖRIGHET 

Förening tillhör dels det GRF inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det DF 
inom vilket föreningens hemort är belägen. 
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4 § RÖSTRÄTT 
Om förenings rösträtt vid GRF-möte föreskrivs i GRF:s stadgar. 

5 § ÅLIGGANDEN 
Förening ska 
1. följa RF:s stadgar samt Gymnastikförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga 

bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan, 
2. aktivt verka för en drog- och dopingfri gymnastik, 
3. årligen betala årsavgift, avge föreskriven årsrapport, registrera och uppdatera 

medlemslistor enligt de anvisningar som förbundsstyrelsen föreskriver,  
4. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt 

på begäran av RIN avge yttrande till nämnden, 
5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, 

föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt 
föra medlemsförteckning, 

6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning,  

7. ansvara för att Gymnastikförbundets Uppförandekod efterföljs av medlemmarna inom 
ramen för föreningens verksamhet, samt 

8. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 
förfogande samt på begäran av Gymnastikförbundet eller GRF-styrelse ställa till 
förfogande de handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom 
medlem i förbundet. 

Om föreningen ej 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 GRF-årsmötet. 

6 § MEDLEMMAR I FÖRENING 
Enskild person 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, gymnastikregionförbund eller Gymnastikförbundet, inom ramen för svensk 
lagstiftning, kan registrera och på annat sätt behandla medlemmens personuppgifter oavsett 
framställningsform. 
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala 
stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning ska fattas av föreningsstyrelsen och får 
av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 Kap. RF:s stadgar. 
Medlem 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. 
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Medlem får inte delta i gymnastiktävling eller -uppvisning utan medgivande av föreningen, 
styrelsen eller, om denna så har bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller 
uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat.  
Är arrangören inte ansluten till Gymnastikförbundet får medlemmen delta endast om 
Gymnastikförbundet har godkänt deltagandet. 
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BILAGA 1 
 

REGIONER - GRF:S NAMN OCH REGIONENS GRÄNSER 
1 Kap. 5 § samt 6 Kap. 1 § och 2 § 

 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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BILAGA 2 

STADGEMALL FÖR 
GYMNASTIKFÖRBUNDET XXX (REGION) 
 

Gymnastikregionförbund (GRF) 
med stadgeändringar antagna av årsmötet 20xx 

 

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § UPPGIFT 

Gymnastikförbundet xxx* (GRF) ska, enligt dessa stadgar och Gymnastikförbundets (SvGF) 
stadgar, såsom Gymnastikförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds 
ändamål. 

2 § VERKSAMHETSOMRÅDE OCH SAMMANSÄTTNING 

Gymnastikförbundet xxx*:s geografiska verksamhetsområde är xx län (se bilaga 1 SvGF:s stadgar) 
Gymnastikförbundet xxx* omfattar de föreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet 
och som har hemvist inom regionens geografiska verksamhetsområde. 
GRF upprättas av Förbundsmötet efter samråd med distriktsidrottsförbund (DF)-styrelse. 

3 § HEMORT OCH TILLHÖRIGHET 

Gymnastikförbundet xxx*har sin hemort i xx kommun. 
Gymnastikförbundet xxx2* tillhör xx xx (berörd/a distriktsidrottsförbund) och SISU xx xx 
(berörd/a SISU-distrikt), samt (eventuella andra tillhörigheter eller medlemskap). 
Gymnastikförbundet xxx*följer i tillämpliga delar dessa organisationers stadgar. 

4 § STADGAR 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av GRF-årsmöte och ska godkännas av 
förbundsstyrelsen. 
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid årsmötet. 

5 § BESLUTANDE ORGAN 

GRF:s beslutande organ är GRF-årsmötet, extra GRF-årsmöte och GRF-styrelsen. 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsutskott, som utses av 
styrelsen, till kommitté eller annat organ, som tillsatts för särskild uppgift, eller till enskild 
styrelseledamot eller anställd. 
 
 

 
* Ersätt xxx med Gymnastikregionförbundets namn 
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6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

GRF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och 
med den 31 december.  
GRF-styrelsens arbetsår omfattar en yyy3-årsperiod** från GRF-årsmötet till och med 
nästkommande GRF-årsmöte. 

7 § SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE 

Gymnastikförbundet xxxs styrelse och valberedning ska bestå av kvinnor och män.  
Gymnastikförbundet ska verka för att kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell 
mångfald nås. 

8 § BESLUT OCH OMRÖSTNING 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Omröstning avgörs vid alla frågor (utom stadgeändringar) genom enkel majoritet.  
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.  
För stadgeändringar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. 
Med antalet avgivna röster avses det faktiskt antal röster som avges, inklusive blanka röster.  
De som väljer att avstå från att rösta eller avger ogiltiga röster ska ej medräknas i antalet 
avgivna röster. 
Omröstning sker öppet.  
Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.  
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör 
lotten.  
Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
Beslut bekräftas med klubbslag. 

9 § HEDERSLEDAMOT - ADJUNGERING AV STYRELSELEDAMOT 

GRF-årsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till hedersledamot. 
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot 
har yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt i styrelsen. Adjungerad ledamot får utses till 
befattning inom styrelsen.  

10 § VALBARHET 

För samtliga val som företas av årsmöten inom Gymnastikförbundets organisationer krävs 
att den nominerade är medlem i förening ansluten till RF.  

 
**  Ersätt yyy med ett eller två årsperiod 
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Den nominerade ska vara permanent bosatt i Sverige. 
Ledamot av styrelsen är inte valbar till valberedningen samt som revisor eller 
revisorssuppleant. 
Arbetstagare inom Gymnastikförbundet, Gymnastikregionförbund eller Lillsved (SvGF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a.) får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen, GRF-
styrelsen samt Gymnastikförbundets eller GRF:s valberedning. 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant 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. GRF-ÅRSMÖTET 
1 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTMÄSSIGHET 

GRF-årsmötet och extra GRF-årsmöte är GRF:s högsta beslutande organ. 
GRF-årsmötet består av ombud för föreningar, som är verksamma inom GRF:s verksamhetsområde. 
Förening får utse ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 
Ombud får representera flera föreningar, men får inte vara ledamot av GRF-styrelsen eller 
arbetstagare inom Gymnastikförbundet, GRF eller Lillsved (SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a.). 
Överlämnande av rösträtt till röstberättigat ombud ska bekräftas genom aktiv handling (fullmakt).  
GRF-årsmöte är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning 
deltar i mötets beslut. 

2 § YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 

Yttrande- och förslagsrätt vid GRF-årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av GRF-
styrelsen, GRF:s revisorer i vad avser deras granskningsuppdrag, motionär i vad avser egen 
motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. 
Yttranderätt tillkommer RF:s, Gymnastikförbundets och xxx** Idrottsförbunds 
representanter, GRF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande. 

3 § KALLELSE, TIDPUNKT OCH MANDATPERIODENS LÄNGD 

GRF-årsmöte ska avhållas årligen alternativt vartannat år (företrädesvis på år som förbundsmöte 
ej genomförs). Om GRF väljer att genomföra årsmöte vartannat år ska regionala 
forum/konferenser genomföras under det mellanliggande året.  
Om GRF väljer att hålla årsmöte vartannat år står det respektive GRF-årsmöte fritt att 
bestämma mandatperiodens längd för de ledamöter som väljs (se 2 Kap. 5 § punkterna 12-13). 
GRF-årsmötet hålls före den 31 mars på dag som GRF-styrelsen bestämmer (se även punkt 19, 
2 Kap. 5 §). Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. 
Kallelse till årsmötet innehållande datum, tid och plats utfärdas av GRF-styrelsen senast tre 
månader före mötet genom kungörelse på Gymnastikförbundet xxx*:s hemsida.  
Kallelse med årsmöteshandlingar görs tillgängliga/översänds till röstberättigade ombud/ 
föreningar senast två veckor före mötet. Denna kallelse ska innehålla:  
• förslag till föredragningslista för mötet,  
• verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelse,  
• verksamhetsplan med tillhörande budget för kommande år,  
• styrelsens förslag (propositioner),  
• inkomna motioner till årsmötet - vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, samt 
• valberedningens förslag 

4 § RÖSTRÄTT 

Rösträtten vid GRF-årsmöte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av 
förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 januari - 31 december. 

 
** Ersätt xxx med distriktsidrottsförbundets namn. 

* Ersätt xxx med Gymnastikregionförbundets namn.  



Stadgar för Svenska Gymnastikförbundet – antagna av Förbundsmötet 2020 
 

 

 

25 

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet samt de förpliktelser mot 
GRF som kan ha bestämts av GRF-årsmötet. Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess 
ny röstlängd har tillställts GRF.  
Varje röstberättigad förening har en röst samt därutöver en röst för varje under föregående 
verksamhetsår rapporterat 500-tal medlemmar, dock högst sex röster. Ingen förenings 
röstetal får dock överstiga 1/5-del av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 
Förening ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva 
föreningens rösträtt anges. 

5 § ÄRENDEN VID GRF-ÅRSMÖTET 

Vid GRF-årsmöte ska följande ärenden förekomma 
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval 

av det röstlängdsunderlag som förbundsstyrelsen har upprättat för GRF, 

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 

3. fråga om mötets behöriga utlysande, 

4. val av ordförande för mötet, 

5. val av sekreterare för mötet, 

6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare, 

7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 
(kan vara avseende två år, se 2 Kap. 3 §): 
a) GRF -styrelsens verksamhetsberättelse 
b) GRF -styrelsens årsredovisning/årsbokslut  
c) GRF:s revisorers berättelse för samma tid, 

8. fråga om ansvarsfrihet för GRF-styrelsens förvaltning, 

9. behandling av förslag (motioner), som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 6 §, 

10. GRF -styrelsens förslag (propositioner), 

11. behandling av förslag till GRF:s verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår, 

12. val av ordförande i GRF, tillika ordf. i GRF-styrelsen, för en tid av ett år (se även 2 Kap. 3 §), 

13. val av halva antalet ledamöter för en tid av två år (se även 2 Kap. 3 §), samt vid behov 
fyllnadsval av ledamöter,  

14. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom GRF för en tid av yyy* 4år (se även 2 Kap. 3 §), 
ytterligare en revisor kan utses av xxx** Idrottsförbund, 

15. val av ordförande och två ledamöter samt en personlig suppleant i valberedningen för en 
tid av ett år (se även 2 Kap. 3 §), 

 
 

* Ersätt yyy med ett eller två år 
 

** Ersätt xxx med distriktsidrottsförbundets namn. 
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16. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande ombuden, 

17. val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gymnastikförbundets Förbundsmöte, 

18. val av ombud och erforderligt antal suppleanter till xxx** Idrottsförbunds årsmöte, samt 

19. styrelsen meddelar datum och plats samt värd förening för nästa årsmöte 

Kommentarer: 
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till årsmötet. 
Valbarheten regleras i 1 Kap. 10 §. 

6 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID GRF-ÅRSMÖTET 

Förslag till ärende att behandlas vid GRF-årsmötet ska vara GRF-styrelsen tillhanda senast 
två månader före årsmötet.  
Rätt att inge förslag tillkommer GRF tillhörande röstberättigad förening. 

7 § EXTRA GRF-ÅRSMÖTE 

GRF-styrelsen har rätt att sammankalla extra GRF-årsmöte. 
GRF-styrelsen är skyldig att kalla till extra GRF-årsmöte när förbundets revisor med angivande 
av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 1/10-del av röstberättigade 
föreningar enligt upprättad röstlängd. 
Underlåter GRF-styrelsen att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt mötet 
ombesörja kallelse. 
Vid extra GRF-årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.  
Kallelse och föredragningslista översänds till föreningarna/ombuden senast 14 dagar före mötet. 
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3 KAP. GRF-STYRELSEN 
1 § SAMMANSÄTTNING, KALLELSE OCH BESLUTMÄSSIGHET 

GRF-styrelsen är, när GRF-årsmöte inte är samlat, GRF:s beslutande organ. 
GRF-styrelsen består av ordförande samt högst 10 övriga ledamöter, valda enligt 2 kap. 5 § 
punkterna 12 och 13. 
GRF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutmässig när samtliga 
ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden 
finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. 

2 § ÅLIGGANDEN 

GRF-styrelsen ska 
1. verkställa GRF-årsmötets beslut, 
2. övervaka efterlevnaden av Gymnastikförbundets stadgar och i vederbörlig ordning 

utfärdade regler, 
3. handha gymnastiken enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för gymnastikens 

utveckling samt i övrigt tillvarata gymnastikens intressen, 
4. ansvara för region- och distriktsmästerskap (RM och DM) och andra tävlingar enligt RF:s 

och Gymnastikförbundets bestämmelser, 
5. handha och ansvara för GRF:s medel, 
6. bereda ärenden, som ska föreläggas GRF:s årsmöte, 
7. förelägga GRF-årsmötet förslag till GRF:s verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår, 
8. GRF ska årligen till Gymnastikförbundet och DF inlämna verksamhetsberättelse med 

årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och eventuell revisionsrapport, 
9. i övrigt avge stadgeenliga rapporter samt stödja Riksidrottsstyrelsen (RS), 

Riksidrottsnämnden (RIN), Gymnastikförbundets och xxx** Idrottsförbunds styrelser 
med upplysningar och yttranden, 

10. bestämma om organisationen av och tjänster vid GRF:s kansli samt i förekommande fall 
anställa GRF:s arbetstagare, samt 

11. föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt. 

3 § ARBETSÅR 

GRF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från GRF-årsmötet till och med nästkommande GRF-
årsmöte. 

 
** Ersätt xxx med distriktsidrottsförbundets namn. 
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4 KAP. REVISORER, REVISION 
1 § REVISORER OCH REVISION 

GRF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor.  
DF har rätt att, efter anmälan till GRF, utse ytterligare en revisor i GRF. 
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före 
GRF-årsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen 
tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 
GRF ska inlämna verksamhetsberättelse till Gymnastikförbundet och berörda DF med 
årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och eventuell revisionsrapport, 
Omfattar GRF flera DF avses det DF inom vars gränser GRF har sin hemort. 
 

5 KAP.  VALBEREDNING 
1 § SAMMANSÄTTNING  

Valberedningen består av ordförande och x*** övriga ledamöter samt en suppleant valda av 
GRF-årsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder 
när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
Ledamot i styrelsen samt arbetstagare inom Gymnastikförbundet, GRF eller Lillsved (SvGF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a.) är ej valbara till valberedningen. 

2 § ÅLIGGANDEN 

Valberedningen ska senast tre månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 
GRF-årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 
Senast tio veckor före mötet ska valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift 
på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval. 

3 § FÖRSLAGSRÄTT 

Föreningar får senast sex veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för 
valen under punkterna 12-14 i Kap. 2 § 5. 
Valberedningen ska senast två veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt 
förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. 

4 § KANDIDATNOMINERING 

Innan kandidatnomineringen börjar vid GRF-årsmötet, ska valberedningen meddela sitt 
förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt punkterna 12-14 i Kap. 2 § 5. 
Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater 
till.  
Beredningens beslut ska protokollföras.  
Protokoll ska först efter GRF-årsmötet överlämnas till Gymnastikförbundets arkiv. 

 
*** Ersätt x med antalet ledamöter. 
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