
Här kommer motioner till årsmötet!  

 

1. Ändring i stadgarna. 
 

Som valberedare upptäckte jag en skrivelse i stadgarna under 20 § angående Valbarhet, att:  

"Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen 

eller till revisor i föreningen”. 

Detta kan tolkas att en person som får lön av föreningen (t.ex. tränare) inte kan sitta i styrelsen 

på en post som ledamot, valberedare eller revisor. Gemini Gymnastics har under ett antal år 

haft styrelserepresentanter som varit ledamot och också ingått i valberedningen och samtidigt 

fått lön från föreningen för utfört arbete. Detta kan då tolkas som att stadgarna inte följts.  

Mitt förslag är att detta ändras till att alla medlemmar i föreningen, kan sitta i styrelsen, på en 

post som ledamot eller valberedare. Detta pga att det är en tillgång att styrelserepresentanterna 

består av olika individer med bakgrund och kompetens, ålder och kön, för att tillgodose 

styrelsearbetet på bästa sätt. Att t.ex. ha en roll som tränare/ledare, kan vara en bra tillgång i 

styrelsen eftersom de har god inblick i verksamheten.  

2. Styrelserepresentanter 

I 25 § när det gäller styrelsens Sammansättning står det att: 

"Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och 

män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare 

som behövs.Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd 

turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt 

samma ordning för tiden tom nästföljande årsmöte". 

Önskvärt vore det alltså att ha styrelserepresentanter med olika bakgrund när det t.ex. gäller 

ålder och kön. Här tänker jag att det finns en fördel om styrelsen består av medlemmar från de 

olika gymnastikgrupperna av föräldrar eller gymnaster (13 år och uppåt som har rösträtt), 

tränare/ledare. (Med hänvisning till 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på 

årsmötet att: "Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och som är fyllda 13 år har 

rösträtt, samt föräldrar till medlemmar som är under 13 år”). 

Det finns önskemål om att det vore en idé att öka antalet medlemmar i styrelsen och förslaget 

är därför att öka representanterna i styrelsen med: 1 st ledamot och 1 st suppleant. I sådana 

fall består styrelsen totalt av: 1 ordförande och 7 övriga ledamöter och 2 suppleanter. Detta 

för att fördela arbetet bättre (olika ansvarsområden) och att man bli mindre sårbar om någon 

är borta från möten etc.  

 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR 
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