Fullmakt - förbundsmöte 2022
Vår förening/region ________________________________________________
har utsett __________________________________________________________
att vid Svenska Gymnastikförbundets förbundsmöte den 23-24 april 2022 i Växjö
föra vår talan samt utöva vår rösträtt med __________________________ röster

_____________________________

________________________________

Ordförande/sekreterare/firmatecknare

Ort/datum

----------------------------------------Utdrag ur Svenska Gymnastikförbundets stadgar ------------------------------

3 Kap. Förbundsmöte
1 § Sammansättning
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 aktiva gymnaster.
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.

Fullmakten (en fullmakt per ombud) skickas till:
info@gymnastik.se eller
Gymnastikförbundet, Förbundsmötet 2022, Idrottens Hus, Box 110 16, 100 61 STOCKHOLM

