
STADGAR FÖR JAKOBSTADS GYMNASTIKFÖRENING -JKG RF

1. NAMN OCH HEMORT
Föreningen heter Jakobstads Gymnastikförening -JKG rf, dess hemort är

Jakobstad.

2. SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER
Föreningens syfte är att väcka intresse för gymnastik, motion och dans, och

därigenom stärka medlemmarnas fysiska och psykiska välbefinnande.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna undervisning och träning i

gymnastik och dans samt motionstillfällen och tävlingar. Föreningen följer de

etiska värderingarna och fairplayprincipen inom idrotten.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och

testamenten samt verkställa penninginsamlingar och lotterier sedan den

inhämtat därtill behövligt tillstånd. Föreningen kan även äga för sin

verksamhet nödvändig lös och fast egendom.

3. MEDLEMMARNA
Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som är

intresserad av föreningens syfte samt erlägger medlemsavgift.

Såsom understödande medlem kan godkännas en enskild person eller en

sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte

och verksamhet samt erlägger understödsmedlemsavgift.
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Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av

föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person

som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. UTESLUTNING AV MEDLEM UR FÖRENINGEN
Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat

sina förfallna medlems- eller understödsmedlemsavgifter.

5. MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTER
Årsmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgift som ordinarie

medlem är skyldig att betala till föreningen. Årsmötet beslutar även om

storleken av den årliga understödsmedlemsavgift som understödande

medlem är skyldig att betala till föreningen.

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgifter till föreningen.

6. STYRELSEN
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande

och minst fyra (4) och högst sex (6) andra ordinarie medlemmar samt en (1)

till två (2) suppleanter, vilka alla väljs vid årsmötet.

Om någon röstberättigad medlem vid årsmötet det kräver, förrättas valet av

styrelsemedlemmar med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen kan sammankomma fysiskt eller elektroniskt eller genom

kombination av dessa.

Föreningen väljer inom sig viceordförande, samt utser sekreterare och kassör

och övriga funktionärer.
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Styrelsen kan utse behövliga arbetsutskott, vars medlemmar kan vara

styrelsemedlemmar eller personer utom styrelsen. Arbetsutskotten har i

uppgift att för styrelsens handläggning bereda olika ärenden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, då han har förhinder,

av viceordförande, när de anser att det behövs eller minst hälften av

styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är närvarande.

Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör

ordförandens röst, vid personval avgör lotten.

7. FÖRENINGENS NAMNTECKNING
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande,

sekreterare eller kassör, var och en för sig.

8. RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION
Föreningens räkenskapsperiod är kalenderåret.

Styrelsen ska överlämna bokslut jämte därtill hörande handlingar och

styrelsens verksamhetsberättelse till verksamhetsgranskarna för granskning

senast en (1) månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sitt

utlåtande till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

9. FÖRENINGSMÖTEN
Årsmötet hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag inom mars månad.

Årsmötet kan sammankomma fysiskt eller elektroniskt eller genom en

kombination av dessa.

Vid föreningsmötet har varje ordinarie medlem som fyllt 15 år rösträtt, och

varje röstberättigad en röst. Medlem kan utöva rösträtt genom ombud.

Understödande medlem och hedersmedlem har rätt att vara närvarande och

att yttra sig vid årsmötet.
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Som mötets beslut gäller den åsikt som fått av flera än hälften av de avgivna

rösterna. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid personval avgör

lotten..

För beslut om ändring av stadgarna, upplösning av föreningen eller

överlåtelse av huvuddelen av föreningens egendom krävs att det understöds

av två tredjedelar (⅔) av de avgivna rösterna.

10.KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTET
Styrelsen ska kalla till föreningsmötet minst två (2) veckor före dagen för

föreningsmötet genom utskick till föreningens medlemmar.

11. ÅRSMÖTET
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat

2. val av ordförande och sekreterare för mötet

3. val av två (2) protokolljusterare

4. bokslutet, verksamhetsberättelsens och verksamhetsgranskarnas

utlåtande presenteras

5. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt

styrelsen och andra redovisningsskyldiga

6. godkännande av verksamhetsplanen och budgeten samt fastställande

av medlemsavgift och understödsmedlemsavgift

7. fastställande av antalet styrelsemedlemmar

8. val av ordförande och andra medlemmar i styrelsen

9. val av två (2) verksamhetsgranskare jämte en (1) suppleant

10.behandlas övriga ärenden i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid årsmötet, skall

medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen senast tre (3) veckor före

årsmötet.
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Vid extra föreningsmöte behandlas de ärenden för vilkas behandling mötet

sammankallats,

12. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Då föreningen upplöser sig, används dess tillgångar för att främja föreningens syfte

på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Vid

beslutsfattandet skall dock beaktas, att om tillgångarna överlåts till en rättsgiltig

inrättning eller sammanslutning, skall denna inrättning eller sammanslutning vara

finlandssvensk.

Blir föreningen upplöst, skall dess tillgångar användas för ovannämnt ändamål.
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