STADGAR FÖR GYM NASTIKFÖRENINGEN BALANS r.f.
1. Namn och hemort
Föreningens namn är Gymnastikföreningen Balans och dess hemort är Vörå. Dess
Officiella språk är svenska.
2. Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att väcka och upprätthålla intresset för fysisk fostran.
Ändamålet förverkligas främst genom att idka gymnastik i alla dess former, t.ex.
Upprätthålla gymnastikavdelningar för olika åldersgrupper, uppvisningar och
tävlingar m.m. För att stöda verksamheten kan föreningen, efter att ha införskaffat
vederbörligt tillstånd, anordna fester och lotterier samt mottaga gåvor och
testamenten.
3. Medlemskap
Till ordinarie medlem i föreningen kan styrelsen godkänna varje person som
aktivt deltar i någon av föreningens verksamhetsformer. Likaså kan enskild av
föreningens verksamhet intresserad person erhålla medlemskap såsom
understödsmedlem. Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar erlägger en
årlig avgift, vars storlek styrelsen särskilt fastställer.
4. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, som årsmötet väljer för två
år i sänder. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör, tre
medlemmar samt en suppleant. Av styrelsens ordinarie medlemmar avgår årligen
tre eller fyra medlemmar, för första gången genom lottning. Suppleanten väljes
varje år.
Ordförande och viceordförande bör ej samtidigt stå i tur att avgå. Avgående
styrelsemedlem kan dock med sitt medgivande återväljas. Styrelsen sammanträder
på ordförandes eller viceordförandes kallelse eller då minst tre medlemmar,
ordförande eller viceordförande medräknad, är närvarande. Vid lika röstetal avgör
ordförandens röst, i val dock lotten.
Styrelsen åligger
- att sköta styrelsens egendom och ekonomi, samt ansvara härför,
- att planera, leda och koordinera verksamheten,
- att föreslå medlemsavgifter samt ledararvoden inför årsmöte,
- att föra förteckning över föreningens medlemmar,
- att vid behov tillsätta utskott och arbetsgrupper för olika verksamhetsformer,
- att fastställa bestämmelser för föreningens gymnastikmärken.
5. Tecknandet av namnet
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden, endera
tillsammans med sekreteraren eller kassören.

6. Räkenskaperna
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och granskas av revisorerna
minst två veckor före årsmötet.
7. Möten
Föreningens möten sammankallas av dess styrelse genom annons på kommunens
officiella anslagstavla. Kallelsen bör publiceras minst 7 dagar före mötet. Vid
föreningens möte har alla 15 år fyllda närvarande medlemmar en röst. Besluten
fattas med enkel röstövervikt, med undantag av i § 10 nämnda ärenden. Vid lika
röstetal avgör den mening mötets ordförande företrätt, i val dock lotten.
8. Årsmötet
Föreningens årsmöte hålles senast inom februari månad och där behandlas
följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två
rösträknare.
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
5. Föredragning av årsberättelsen.
6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen.
7. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen.
8. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag för det löpande
kalenderåret.
9. Val av styrelsens ordinarie medlemmar istället de avgående och val av en
suppleant.
10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
11. Behandling av andra i föredragningslistan upptagna ärenden.
9. Extra möte
Styrelsen kallar föreningen till extra möte då den anser det nödvändigt eller då
minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar insänder skriftlig,
motiverad anhållan därom.
10. Stadgeändring och föreningens upplösning
Beslut angående ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall, för att
gälla, omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid omröstningen avgivna
rösterna. Stadgeändringen eller upplösningen bör omnämnas i möteskallelsen.
I händelse av upplösning av föreningen övergår alla dess tillgångar och egendom
antingen till en för fysisk fostran verkande registrerad förening i Vörå eller till
Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.
11.
I övrigt följer föreningen gällande föreningslag.

