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för  
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§ 1 
Stiftelsens ändamål är 
dels att främja sammanhållningen och kamratskapet mellan dem som utsetts till 
innehavare av Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse – Lingmedaljen. 
dels att med hjälp av insamlade medel om möjligt avsätta en summa till 
stipendium/er att utdela till person/er inom Svenska Gymnastikförbundets 
verksamhet som bidrar till utvecklingen av svensk gymnastikrörelse, nationellt 
och/eller internationellt. 
 

§ 2 

Styrelse 
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. 
Dessutom kan utses högst två (2) suppleanter. Styrelseledamot skall vara 
Lingmedaljör. 
Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandatperiod. Utökning 
respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna, med 
åtföljande personval, skall i förekommande fall beslutas av styrelsen. Vid 
ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. 
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen väljer, inom eller 
utom sig, övriga funktionärer som bedöms som erforderliga. 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm Stad 
 
 

§ 3 
Ersättningar till styrelsen 
Till styrelsen skall utgå ersättning med för uppdraget direkt utlagda kostnader. 
 
 

§ 4 
Förvaltning 
Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen utser. 
 
Styrelsen skall vid förvaltningen av Stiftelsen tillse att dess egendom är förvarad på 
fullt betryggande sätt och att tillgångarna ges god avkastning. 
 



 
§ 5 

Räkenskaper och revision 
För Stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsåret skall vara 
kalenderår. Revisor skall vara Lingmedaljör. 
 
Av stiftarna förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare 
godkänns av Svenska Gymnastikförbundets styrelse. 
 
Senast den 1 april skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års 
räkenskaper överlämnas till Stiftelsens revisor, vilken inom en (1) månad skall avge 
revisionsberättelse med angivande av huruvida styrelsen förvaltat Stiftelsen i enlighet 
med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. 
 

§ 6 
Ändring av stadgarna 
Ändring av dessa stadgar får beslutas av en fulltalig och enhällig styrelse under 
förutsättning att ändringen ej strider mot Stiftelsens ändamål enligt stiftelseurkunden. 
 

§ 7 
Upplösning 
Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker därom enligt vid tidpunkten gällande 
bestämmelser. Stiftelsens kvarvarande tillgångar skall överlämnas till Svenska 
Gymnastikförbundet eller den juridiska person som kan ha inträtt i dess ställe. 
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