
   

 

 
 

Stadgar för Videdals GIF 
 
 
 Videdals GIF bildades 1963 och stadgarna reviderades vid årsmöte 2022.  
 
 

§1 Ändamål 
 
 
Föreningen har som mål att bedriva hälsofrämjande verksamhet samt verka för en 
god föreningsanda.  
 
Föreningens verksamhetsidé är:  
• livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap – alla  
platsar i föreningen. 
 
Föreningens värdegrund är:  
• människors lika värde 
• själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en. 
 
 

§2 Medlemmar 
 
 

Medlemmar kan var och en bli som önskar delta i föreningens verksamhet förutsatt 
att fastställd medlemsavgift erlagts. Varje medlem har en röst.  
Föreningen kan bestå av aktiva och passiva medlemmar samt heders-medlemmar. 
Till hedersmedlem utses en person som på synnerligen utmärkt sätt främjat för 
föreningens intressen. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen och beslutas av 
stämman på föreningens årsmöte.  
 
 

§3 Uteslutning 
 
 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, värdegrund, verksamhetsidé eller 
handlar mot föreningens intresse kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  
Beslut om uteslutning skall med angivande orsak skriftligt meddelas vederbörande 
som vid nästkommande styrelsemöte äger rätt att söka ändring i styrelsens beslut. 
Medlemmen har även rätt att närvara vid beslut om eventuell uteslutning. Genom 
uteslutningen upphör alla inbördes förpliktelser mellan föreningen och den uteslutne 
medlemmen beträffande fastställda avgifter.  
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§4 Medlemsavgifter 
 
 

Medlemsavgiftens storlek avgörs på årsmötet inför nästkommande verksamhetsår 
men kan då särskilda skäl föreligger beslutas på extra årsmöte.  
 

 
§5 Styrelsen 

 
 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen bestående av ordförande, vice 
ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare 3-5 ledamöter. Samtliga poster 
väljs av föreningsstämman på årsmötet på två år växelvis. Styrelsen bör bestå av 
både kvinnor och män.  
 
• Ordförande väljs på 2 år  
• Vice ordförande väljs på 2 år  
• Sekreterare väljs på 2 år  
• Kassör väljs på 2 år  
• 1 revisor väljs på 2 år  
• 1 revisorssuppleant väljs på 1 år  
 
Ordförande och sekreterare väljs samtidigt.  
Vice ordförande och kassör väljs samtidigt.  
Föreningsstämman kan även välja en valberedning bestående av 0-4 personer.  
 
 

§6 Styrelsemöte 
 

 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av 
vice ordförande. Styrelsen är beslutsmässig om hälften av ledamöterna är 
närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 
mening som biträdes av ordföranden. Därav väljs inga suppleanter in i föreningens 
styrelse.  
 
Styrelsen har rätt att vid behov adjungera in personer.  
 

 
§7 Protokoll 

 
 

Styrelsens protokoll undertecknas av mötessekreteraren och ordföranden och 
förvaras av styrelsens valda sekreterare. Årsmötesprotokoll skall undertecknas av 
mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän.  
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§8 Årsmöte 
 

 
Kallelse till årsmöte skall göras minst 20 dagar före mötets avhållande. Motioner från 
medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.  
 

 
§9 Ärende vid årsmöte 

 
 
Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas samt protokollföras:  
 
• Fastställande av röstlängd för mötet  
• Val av mötesordförande  
• Val av mötessekreterare  
• Val av protokolljusterare, 2 st  
• Val av rösträknare  
• Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt  
• Fastställande av föredragslista  
• Styrelsens verksamhetsberättelse  
• Styrelsens förvaltningsberättelse  
• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning  
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
• Fastställande av medlemsavgifter  
• Fastställande av verksamhetsplan  
• Fastställande av budget  
• Behandling av styrelsens förslag  
• Behandling av medlemmars motioner  
• Val av styrelsemedlemmar och revisorer  
• Val av valberedning, sittande på 1 år  
 
 

§10 Stadgeändring 
 

 
Ändring av dessa stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte. För beslut fordras 
2/3 majoritet av föreningsstämmans deltagare.  
 
 

§11 Upplösning 
 
 

Föreningen kan icke upplösas så länge fem medlemmar vill fortsätta dess 
verksamhet. Föreningsstämman som på årsmöte beslutat om föreningens 
upphörande beslutar även om fördelningen av föreningens tillgångar efter förslag 
från styrelsen. 
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