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2017-10-21 

Protokoll Tyresögymnastikens extra årsmöte 21 oktober 2017 

Tid: Lördagen den 21 oktober 2017, kl 17.00. 

Plats: Tyresögymnastikens kansli i Dalhallen i Tyresö 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Rasmus Staberg. 
 

2. Fastställande av röstlängd 

 
Närvarande, namn och födelsedag: 
Rasmus Staberg, 19700528 
Dieter Sand, 19700502 
Stina Söderqvist, 19680922 
Helen Kvarnmalm, 19750710 
Fredrik Martinsson, 19790615 
Anna Sandberg, 19820130 
 

Samtliga är medlemmar i Tyresögymnastiken.  
 

3. Val av mötets *Ordförande 

*Sekreterare 

*Två protokolljusterare tillika rösträknare 

Till ordförande valdes Rasmus Staberg.  
Sekreterare: Stina Söderqvist 
Protokolljusterare och rösträknare: Helen Kvarn 
 

4. Fastställande om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet meddelades på Tyresögymnastikens webbplats den 29 september.  
Annons i Mitti editionerna Tyresö, Nacka och Värmdö var införda den 10 oktober.  
Dagordning sattes upp i Dalhallen den 13 oktober 
 

Årsmötet finner att mötet har utlysts på rätt sätt.  
 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes.  
 

6. Beslut om justering av stadgarna på följande punkter 

I texten är förslagen på skrivningar kursiverade. Årsmötets beslut följer efter förslagen på 
skrivningar.  
 

Inledning – förslag på justerad skrivning 

- ” Dessa stadgar avser den ideella föreningen Tyresögymnastiken (812400-4279), nedan kallad TG 

med hemort i Tyresö kommun. TG bildades vid årsskiftet 1975-76. Stadgarna uppdaterades vid 

årsmötet 2007 och 2011 samt vid extra årsmöte 2017. Stadgarna utgår ifrån Riksidrottsförbundets 

riktlinjer för hur stadgar bör utformas för idrottsföreningar med vissa anpassningar till TGs 

specifika verksamhet.” 
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Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 
Verksamhetsidé – förslag på justerade skrivningar 

- ” Tyresögymnastiken har till verksamhetsidé att ge barn och ungdomar möjlighet till träning och 

tävling i truppgymnastik, cheerleading och parkour.” 

- ”Föreningens främsta uppgift är att bedriva verksamhet för barn och ungdomar med fokus på 

tävlingsverksamhet men även erbjuda vissa möjligheter för barn och ungdomar som önskar träna 

för att det är roligt utan krav på tävling.” 

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

1§ - förslag på justerade skrivningar 

- ” Med ungdom avser vi verksamhet för personer upp till och med 20 år. Med vuxna avser vi dem som 

är över 20 år.” 

- ” Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott och motverka all form av 

diskriminering.” 

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

14§ - förslag på tillägg av skrivning 

- ” Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.” 

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

17§ - förslag på justerad skrivning 

- ” För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år 

Att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet 

Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Vårdnadshavare har dock rätt att 

företräda sina omyndiga barn.” 

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

20§ - förslag på justerad skrivning 

- ” Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till valberedningen eller till revisor eller 

revisorssuppleant i föreningen. Som ledamot till styrelsen får endast en arbetstagare väljas.” 

 

Det extra årsmötet gjorde ett tillägg till förslaget ovan så att texten istället lyder:  
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad, vuxen medlem av föreningen. 
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till valberedningen eller till revisor eller 
revisorssuppleant i föreningen. Som ledamot till styrelsen får endast en arbetstagare väljas. 
 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna skrivningen med justeringen ovan.  
 

21§ - förslag justerad skrivning på punkt 12a och 12d 

- ” föreningens ordförande för en tid av 1 år.” 

- ” 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år eller endast 1 godkänd/auktoriserad revisor. I 

detta val får inte styrelsens ledamöter delta” 



Tyresögymnastiken   
  

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

22§ - förslag på justerad skrivning gällande kallelse till extra årsmöte 

- ”Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast sju dagar före mötet offentliggöras till 

medlemmarna genom en tydlig annons på föreningens hemsida www.tyresogymnastiken.se.” 

- ”Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås synligt på föreningens kansli. Har 

förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 

förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det 

anges i kallelsen.” 

 
Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 
23§ - förslag på justering av och tillägg av skrivningar 

- ”Valberedningen består av styrelsens ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.” 

(justering) 

- ”Om årsmötet inte lyckas utse någon ledamot för valberedningen så blir det styrelsens uppdrag 

att utse valberedning.” (tillägg) 

- ”Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt 

förslag via föreningens hemsida.” (justering) 

- ”De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom 

om.” (tillägg) 

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

26§ - förslag på justerad skrivning 

- ” Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt 

instruktioner för underliggande föreningsorgan,” 

 

Det extra årsmötet fastslog den föreslagna justeringen.  
 

7. Val av Therese Holfve till ordinarie ledamot 

Therese Holfve föreslås väljas till ordinarie ledamot i Tyresögymnastikens styrelse, istället för 
som nu suppleant för att kunna ha den formella rollen som sekreterare.  
 

Det extra årsmötet valde Therese Holfve till ordinarie ledamot i styrelsen.  
 

8. Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet.  
 
 
Anteckningar 


