
Anvisningar för styrelsen

Godkända av förbundsstyrelsen den 8.12.2022

1. Allmänt

● Styrelsen utser en vice ordförande inom styrelsen och en sekreterare och
skattmästare inom eller utanför styrelsen.

● Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden så ofta förbundets
angelägenheter det kräver, eller då minst två (2) styrelsemedlemmar skriftligen kräver
att ett styrelsemöte sammankallas.

● Styrelsen kan mötas fysiskt eller elektroniskt på distans, eller genom en kombination
av dessa.

● Protokoll görs upp efter varje styrelsemöte.
● Styrelsen är beslutför om minst hälften (1/2) av styrelsen är närvarande.
● Ordföranden eller vice ordföranden bör vara närvarande vid styrelsemötet.
● Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Om rösterna vid personval faller lika avgör

lotten.
● Styrelsen utser inom sig årligen ett arbetsutskott som behandlar
● brådskande ärenden.
● Förbundets namn tecknas av ordföranden eller vice ordförande tillsammans med

sekreteraren eller skattmästaren.

2. Styrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare samt
högst 9 medlemmar som representerar förbundets olika gymnastikformer och grenar.

Ordförande

● Sammankallar till styrelsemöten
● Leder ordet på allmänna möten, styrelsemöten och arbetsutskottsmöten
● Sköter förbundets representation
● Tecknar förbundets namn tillsammans med skattmästaren eller sekreteraren

Vice ordförande
● Tillträder i ordförandens ställe då ordföranden har förhinder
● Tecknar förbundets namn tillsammans med skattmästaren eller sekreteraren

Skattmästare
● Övervakar förbundets ekonomi
● Tecknar förbundets namn tillsammans med ordföranden eller vice ordföranden

Sekreterare
● Ansvarar för mötesprotokoll
● Tecknar förbundets namn tillsammans med ordföranden eller vice ordföranden

Övriga styrelsemedlemmar

Övriga styrelsemedlemmars ansvarsområden fastställs av styrelsen årligen.



3. Praktiska anvisningar

● Styrelsen sammankommer till cirka 4 möten per år
● Följande mötesdatum fastställs på föregående möte
● Styrelsens medlemmar arbetar för hela förbundets bästa och fungerar inte i rollen

som en förenings representant
● Vid eventuella jävsituationer uppmanas personen att avlägsna sig från mötet
● Det är önskvärt att medlemmar i förbundets styrelse inte representerar en förening

vid förbundets medlemsmöten
● För deltagarna i protokollförda möten betalas reseersättning enligt av styrelsen

årligen fastställt resereglemente eller mot kvittens/biljett som verifierar resans
pris. Ifylld reseräkningsblankett och eventuella kvitton för resan skall vara
inskickade till kansliet inom en månad efter mötet.

● Det är önskvärt att styrelsens medlemmar är representerade under FSG-träffar och
evenemang (t.ex.  FSG-dagar, gemensamma sektionsträffar m.m.) samt höst- och
vårmöte för att effektivera kommunikation och informationsutbyte.


