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§1

NAMN OCH HEMORT

Föreningen, som i dessa stadgar kallas förbund, och vars namn är
Finlands Svenska Gymnastikförbund rf har till hemort Helsingfors
stad och dess verksamhetsområde är Finland.

§2

UPPGIFT OCH VERKSAMHET

Förbundet skall sprida upplysning om och väcka intresse för fysisk
fostran. Detta förverkligas genom att idka gymnastik i alla dess
former och genom att utbilda gymnastikledare och -domare. Förbundet
kan anskaffa medel genom understöd, försäljning, genom att anordna
gymnastikuppvisningar, lotterier och basarer samt genom att motta
gåvor och testamenten.

§3

MEDLEMSKAP

Finlands Svenska Gymnastikförbund är en sammanslutning för landets
inregistrerade svenska gymnastik- och idrottsföreningar,
ungdomsföreningar och andra svenskspråkiga opolitiska föreningar med
gymnastik på sitt program.

Beträffande avdelningar som hör till andra än gymnastikföreningar
gäller att föreningen som sådan är medlem, men dess medlemsavgift
och representation bestäms på basen av antalet till
gymnastikavdelningen hörande personer.

Varje förening som arbetar för fysisk fostran kan bli ordinarie
medlem i förbundet genom att skriftligen anhålla därom hos
förbundets styrelse. Till anhållan bifogas föreningens stadgar samt
uppgifter om stiftelseår och medlemsantal.

Förbundsmöte kallar på förslag av förbundsstyrelsen hedersmedlem.

Beslut om att utesluta eller anta förening fattas av
förbundsstyrelsen.

Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

ORGANISATION OCH VERKSAMHET

§4
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FÖRBUNDETS STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT

Förbundets angelägenheter handhas av en förbundsstyrelse, som består
av: ordförande, vice ordförande, skattmästare och ytterligare högst
nio (9) medlemmar.

Förbundets höstmöte utser för ett (1) år i sänder styrelsens
ordförande och vice ordförande.

Styrelsens medlemmar väljs för två (2) år i sänder sålunda att olika
landsdelar och gymnastikkategorier finns företrädda i styrelsen.

Styrelsen utser utom sig en sekreterare, som samtidigt kan fungera
som förbundets verksamhetsledare.

Styrelsen sammankallas av ordförande eller vice ordförande, så ofta
förbundets angelägenheter det kräver eller när minst två (2)
styrelsemedlemmar det skriftligen påyrkar. Styrelsen kan sammankomma
fysiskt eller elektroniskt eller genom en kombination av dessa.
Protokoll uppgörs efter varje styrelsemöte.

Styrelsen är beslutför om minst hälften (1/2) är närvarande.
Ordförande eller vice ordförande bör vara närvarande. Mötes
ordförandes röst avgör vid lika röstetal. Vid personval avgör lotten
ifall rösterna faller lika.

Styrelsen utser inom sig årligen ett arbetsutskott (4 personer och 2
suppleanter), som behandlar brådskande ärenden.

Förbundets namn tecknas av ordförande eller vice ordförande endera
jämte sekreterare eller skattmästare.

§5.

FÖRBUNDETS ÅLIGGANDEN

Förbundsstyrelsen handhar ledningen av förbundets angelägenheter.

Styrelsen åligger:

1. Att föra förteckning över till förbundet hörande
medlemsföreningar

2. Att enligt §9 och §10 utlysa och förbereda förbundsmöten

3. Att förbereda ärenden som skall upptas till behandling på
förbundsmötena

4. Att tillsätta till sin hjälp behövliga sektioner, utskott och
arbetsgrupper för de olika verksamhetsformerna samt att anställa
verksamhetsledare och övrig personal och för dem fastställa
reglemente.

5. Att fastställa bestämmelser för förbundets förtjänsttecken.
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6. Att fastställa bestämmelser för förbundets mästerskapstävlingar
och rätten att delta i desamma.

7. Att anta och utesluta medlemmar i förbundet.

Medlem som gjort sig skyldig till brott mot förbundets stadgar eller
mot av förbundsmöte eller förbundsstyrelse godtagna regler och
bestämmelser utesluts av styrelsen.

§6

SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN

Sekreteraren bör följa det reglemente styrelsen fastställt samt
verkställa av styrelsen fastställda beslut. Sekreteraren ansvarar
för och planerar arbetet på förbundskansliet, och avger till
styrelsen rapport om verksamheten på fältet.

AVGIFTER OCH RÄKENSKAPER

§7

AVGIFTER

På förbundets höstmöte fastställs den avgift ansluten förening skall
erlägga för var och en aktiv medlem som föreningen har under det
löpande året. Hedersmedlem betalar inte avgift.

§8

RÄKENSKAPER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och granskas av
revisorerna och verksamhetsgranskarna minst två (2) veckor före
vårmötet.

MÖTEN

Förbundets allmänna möten kan hållas fysiskt, genom
datakommunikation, per post eller med andra tekniska hjälpmedel
enligt styrelsens beslut. Ärenden som föreningslagen så kräver
behandlas dock alltid på fysiska möten.

§9

FÖRBUNDETS VÅRMÖTE

Vid förbundets vårmöte, som hålls senast i april behandlas följande
ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
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2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av två (2) protokolljusterare

5. Föredragning av årsberättelsen

6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen och
verksamhetsgranskningsberättelsen

7. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelsen

8. Övrig av förbundsstyrelsen till vårmötet hänskjutna ärenden

9. Frågor som från medlemsförening minst fyra (4) veckor före mötet
skriftligen anmälts till förbundet

§10

FÖRBUNDETS HÖSTMÖTE

Vid förbundets höstmöte, som hålls senast i november behandlas
följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av två (2) protokolljusterare

5. Verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår

6. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen

7. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

8. Val av styrelsemedlemmar istället för dem, som är i tur att avgå

9. Val av två(2) revisorer eller ett revisionssamfund samt två(2)
verksamhetsgranskare

10. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift för följande år

11. Övriga av förbundsstyrelsen till höstmötet hänskjutna frågor

12. Frågor, som från medlemsförening minst fyra (4) veckor före
mötet skriftligen anmälts till förbundet

§11
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ÖVRIGA MÖTEN

Förbundet kan kallas till extra möte:

1. När styrelsen anser det nödvändigt

2. När minst en tredjedel (1/3) av föreningens röstberättigade
medlemmar eller minst tre (3) föreningar till förbundsstyrelsen
insänder skriftlig, motiverad anhållan därom.

§12

REPRESENTATION

Till förbundets möten har förening rätt att sända befullmäktigat
ombud med en (1) röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar.

Föreningar kan avge sina röster genom en gemensam representant,
varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

Varje ombud skall vid förbundets möten förete fullmakt från sin
förening eller utdrag ur protokoll fört vid möte där han/hon blivit
utsedd till ombud. Alla förbundsmedlemmar har rätt att delta i
förbundsmötesförhandlingar.

Alla frågor avgörs genom enkel röstmajoritet utom vid beslut om
upplösning av förbundet eller ändring av stadgarna. Vid lika
röstetal avgör mötesordförandens röst men vid personval och
röstetalet lika avgör lotten.

Kallelse till ordinarie och extra möte sker genom annons i en
svenskspråkig landsomfattande tidning eller genom cirkulär till
medlemmarna, som kan postas eller skickas elektroniskt. Kallelse
till möte utfärdas minst tre (3) veckor före mötet.

SÄRSKILDA STADGANDEN

§13

FÖRENINGARS ÅLIGGANDEN

I förbundet inskrivna föreningar och inskrivna gymnastiksektioner
inom föreningar åligger att inom styrelsen fastställd tid inlämna
årsrapport på formulär fastställt av förbundet.

§14

SEKTIONER, ABETSGRUPPER OCH UTSKOTT

Förbundets sektioner, arbetsgrupper och utskott består av minst tre
(3) medlemmar .
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Sektionerna, arbetsgrupperna och utskotten uppgör årligen till
styrelsen sina budgeter, som behandlas av styrelsen eller styrelsens
arbetsutskott. De är skyldiga att för styrelsen redovisa för sin
verksamhet och för använda medel.

§15

ÄNDRING AV STADGARNA

För godkännande av stadgeändringar fordras tre-fjärdedels (3/4)
röstmajoritet av de avgivna rösterna vid förbundets möte.

§16

UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För godkännande av upplösning fordras tre fjärdedels (3/4)
röstmajoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande
möten med minst en (1) månads mellantid.

Upphör förbundet med sin verksamhet, besluts på förbundets möte hur
man ska förfara med tillgångar och tillhörigheter, dock med
iakttagande av, att den sammanslutning åt vilken egendomen skall
överlåtas är en svenskspråkig rättsgiltig organisation som arbetar
för liknande ändamål eller någon annan rättsgiltig organisation som
arbetar för främjande av den finlandssvenska kulturen i Finland.

I övrig tillämpas stadganden i gällande föreningslag.


