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§  1  Stiftelseår, namn, hemort och språk 

 

Föreningen har grundats år 1875 under namnet Helsingfors Turnförening och år 1882 antagit sitt 

nuvarande namn Helsingfors Gymnastikklubb. Klubbens hemort är i Helsingfors stad och dess 

officiella språk är svenska. 

 

§  2  Ändamål och verksamhetsformer 

 

Helsingfors Gymnastikklubbs ändamål är att främja sina medlemmars fysiska kraft, spänst och 

hälsa genom gymnastik och friluftsliv samt att genom uppvisningar, tävlingar,  övningar och andra 

aktiviteter väcka och sprida intresse för kroppskultur. Med sin juniorverksamhet, som 

huvudsakligen riktar sig till barn och ungdomar under 25 år, verkar klubben för att uppnå samma 

syften bland dem. 

 

§  3  Styrelse och funktionärer   

 

Klubbens verksamhet handhas av en styrelse, som består av ordförande samt 5-7 övriga 

medlemmar. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en skattmästare, en sekreterare, en 

överledare för seniorgymnastiken och en överledare för juniorgymnastiken. 

 

Styrelsens ledamöter väljs för två kalenderår i sänder, dock så att hälften eller närmast hälften av 

styrelseledamöterna avgår årligen. Styrelseledamöterna kan omväljas. 

 

Vid behov kan styrelsen tillsätta andra funktionärer, nämnder och utskott. 

 

§  4  Styrelsens åligganden och arbetssätt 

 

På styrelsen ankommer att omsorgsfullt sköta klubbens angelägenheter i enlighet med lag samt 

klubbens stadgar och beslut. Styrelsen skall se till att bokföringen är lagenlig och att 

medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Styrelsen företräder klubben. 

 

Styrelsen anställer behövlig personal och besluter om personalens arbetsvillkor. 

 

Styrelsen skall föra förteckning över klubbens medlemmar. 

 

Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderåret. Räkenskaperna skall senast inom februari 

månad tillsammans med styrelsens årsberättelse överlämnas till klubbens revisor för granskning. 

Över granskningen avger revisorn berättelse inom mars månad till styrelsen. Dock senast två veckor 

före vårmötet. 

 

För att styrelsen skall vara beslutför bör minst fyra medlemmar vara närvarande. Vid lika röstetal 

avgör ordförandes röst förutom vid val, då lotten avgör. 

 

§  5  Tecknande av klubbens namn 

 

Klubbens namn tecknas av ordföranden tillsammans med viceordföranden eller av någondera av 

dem tillsammans med annan styrelsemedlem. 

 

§  6  Medlemskap och utmärkelser 

 

Klubben har seniormedlemmar, juniormedlemmar och föreningsmedlemmar. Seniormedlemskap 

och föreningsmedlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan på rekommendation av två 

medlemmar. Juniormedlemskap grundar sig på aktivt deltagande i juniorverksamheten. 

Klubben har manliga personmedlemmar, som förutsätts vara minst 18 år fyllda. 



 

Klubben har manliga och kvinnliga juniormedlemmar, som aktivt förutsätts delta i 

juniorverksamheten. 

 

Som föreningsmedlem kan klubben godkänna registrerad förening som verkar för samma syften 

som klubben bland ungdom eller annan specifik målgrupp. 

 

Till hedersledamot kan föreningsmöte kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat 

inom klubben eller främjat dess strävanden och för vilken klubben önskar visa sin aktning och 

erkänsla. Om den meriterade fungerat som ordförande i klubben kan han kallas till 

hedersordförande. Val av hedersledamot sker på förslag av styrelsen. Vid valet bör förslaget 

omfattas av minst ¾ av de avgivna rösterna. 

 

Klubbens numrerade silverplaketter eller klubbens miniatyrstandar kan av styrelsen tilldelas 

förtjänta personer eller sammanslutningar. 

 

§  7  Upphörande av medlemskap 

 

Styrelsen kan utesluta medlem som 

 

1) har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i klubben åtagit sig,  

2) genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat klubben, eller som  

3) inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i klubbens stadgar. 

 

Önskar medlem utträda ur klubben bör därom skriftligen meddelas styrelsen, dess ordförande, eller 

genom att anmäla om utträde vid föreningens möte. 

 

§  8  Avgifter 

 

Seniormedlem och föreningsmedlem erlägger medlemsavgift per kalenderår. Hedersledamot och 

juniormedlem erlägger ingen medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av höstmötet. 

 

Seniormedlemmar och juniormedlemmar betalar deltagaravgift per termin för deltagande i klubbens 

gymnastikövningar.  

 

Erhållna medlemsrättigheter bevaras. 

 

§  9  Möten 

 

För handläggande av klubbens allmänna angelägenheter hålls årligen två ordinarie möten. Det ena, 

vårmötet, före utgången av april månad och det andra, höstmötet, före utgången av november 

månad. Extra möte hålles, när styrelsen finner det nödvändigt, eller då minst en tiondedel av 

klubbens röstberättigade medlemmar därom anhåller. Om klubbmedlem önskar att ett ärende skall 

behandlas vid klubbens vår- eller höstmöte skall han skriftligen till styrelsen meddela härom i så 

god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 

Vid mötena föres protokoll som skall godkännas av två, på mötet valda protokolljusterare. 

 

§  10  Kallelse till möte 

 

Kallelse till ordinarie eller extra möte sker minst en vecka före mötet genom skriftlig kallelse 

antingen per post eller datakommunikation eller genom annons i någon i Helsingfors utkommande  

svenskspråkig dagstidning. 

§  11  Vårmötet 

 



Vid vårmötet behandlas 

1. Styrelsens berättelse och bokslut för föregående verksamhetsår 

2. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper 

3. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår 

4. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens styrelse eller de åtgärder styrelsens förvaltning och 

redovisning kan ge anledning till 

5. Val av valnämnd bestående av ordförande och två medlemmar med uppgift att bereda 

höstmötets personval  

6. Övriga i kallelsen nämnda ärenden 

 

§  12  Höstmötet 

 

Vid höstmötet behandlas 

1. Fastställande av aktivitets- och verksamhetsplan för följande verksamhetsår 

2. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår 

3. Beslut om antalet styrelsemedlemmar 

4. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå 

5. Val av revisor och revisorssuppleant 

6. Övriga i kallelsen nämnda ärenden 

 

§  13  Röster och omröstning 

 

Vid klubbens möten har varje seniormedlem och föreningsmedlem en röst. Medlem får inte utöva 

sin rösträtt om medlem inte har betalat förfallen medlemsavgift inom 1 månad. Juniormedlemmar 

har närvaro- och yttranderätt. 

 

Alla ärenden, utom de i § 6, § 14 och § 15 nämnda, avgörs genom enkel majoritet. Då rösterna 

faller lika, avgör ordförandens röst. 

 

Val sker genom öppen omröstning såvida icke sluten röstning påyrkas av någon medlem. Då 

rösterna faller lika avgörs valet genom lottning. Vid klubbens möten får endast vid mötet 

personligen närvarande röstberättigade medlemmar delta i val och omröstning. 

 

§  14  Ändring av stadgarna 

 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att bli gällande, omfattas av två, med en mellantid av 

minst en månad, hållna möten. Vid dessa möten bör förslaget omfattas av minst ¾ av de avgivna 

rösterna, utom vad gäller ändringen av klubbens språk, då beslutet bör vara enhälligt. I mötes- 

kallelsen skall nämnas förslaget om ändring av stadgarna. 

 

§  15  Upplösning av klubben 

 

Beslut om upplösning av klubben skall, för att bli gällande, omfattas av två, med en mellantid av 

minst en månad, hållna möten. Vid dessa möten bör förslaget omfattas av minst ¾ av de avgivna 

rösterna. 

 

För den händelse klubben upplöses, äger det möte som fattar det slutliga avgörandet, sedan 

styrelsen i ärendet givit sitt utlåtande, även besluta om disposition av klubbens tillgångar, på sätt, 

som möjligast nära överensstämmer med de ideal, som klubben arbetat för. 

 
 

Registrerats 11.9.2015 

  


