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Stadgar 

 

Idlastiftelsen blev den 1 januari 1977 huvudman för Idlaverksamheten. Den 19 juni 2001 
delegerade Idlastiftelsen tills vidare driften av verksamheten till Föreningen Idla. Den 13 
december 2016 beslöt Idlastiftelsen att stiftelsen skulle upphöra och att överlämna ansvaret och 
sina medel till Föreningen Idla. Den 8 mars  2017 avregistrerades Idlastiftelsen formellt av 
Länsstyrelsen. I samband med Föreningen Idlas årsmöte den 15 mars 2017 upphävde 
Idlastiftelsens styrelse formellt sitt avtal med Föreningen Idla, överlät ansvaret för 
Idlaverksamheten till Föreningen Idla och överlämnade stiftelsens föreskrift om hur överförda 
medel får användas samt presenterade Idlastiftelsens historik. 
 

 

Föreningen Idlas mål och inriktning  
 

att  främja, bedriva och utveckla kursverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och utbildning 
av ledare inom ramen för Ernst Idlas rörelsepedagogiska metod 
 
att  arbeta för att Ernst Idlas rörelsesystem bevaras och får ökad spridning i Sverige och utlandet 
 
 
§ 1 Sammansättning 
 
Föreningen består av de fysiska personer barn, ungdomar och vuxna som antagits som 
medlemmar. 
 
§ 2 Tillhörighet  
 
Föreningen Idla är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och därigenom ansluten till  
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
 
§ 3 Beslutande organ 
 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen. 
 
§ 4 Firmatecknare 
  
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 
 
§ 5 Verksamhetsår 
 
Kalenderår utgör föreningens verksamhetsår. 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande verksamhetsår. 
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FÖRENINGENS MEDLEMMAR  
 
§ 6 Medlemskap 
 
Medlem är den som har betalt den årliga medlemsavgiften eller är hedersmedlem. 
Medlemskap krävs för att delta i träningen och föreningens övriga aktiviteter. 
 
 
Medlems rättigheter och skyldigheter: 
 
Medlem 
• har rätt att delta i träning och sammankomster som anordnas för medlemmar,  
• har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, 
• har rösträtt på årsmöte och extra föreningsmöte, 
• ska följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning har fattats, 
• som inte har betalt årsavgiften inom föreskriven tid ska anses ha begärt och beviljats utträde 
      ur föreningen, 
• kan uteslutas om denne har motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller 

uppenbarligen skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning fattas av föreningens 
styrelse. 

 
Hedersmedlem 
• Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i 

föreningen. Hedersmedlem är befriad från avgifter. 
 
 
STYRELSEN 
 
§ 7 Sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande samt minst sju övriga ledamöter. 
Styrelsemedlemmar väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.  
Ordförande väljs för en tid av ett år.  
Övriga ledamöter väljs för en tid av högst två år enligt vad som sägs i § 17.11.b.  
I styrelsen bör ingå en representant för träningsledarna.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare.  
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
 
§ 8 Styrelsens åliggande 
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar 
för föreningens angelägenheter. 
 
Styrelsen ska: 
• se till att för föreningen gällande lagar, bindande regler och åtaganden följs, 
• verkställa av årsmötet fattade beslut, 
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
• ansvara för och förvalta föreningens medel, 
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl., 
• driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen, 
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• tillställa revisorerna räkenskaper m. m. enligt § 12, 
• förbereda årsmöte, 
• dokumentera föreningens verksamhet. 
 
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar  
och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande 
regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandens 
ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.  
Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på den av styrelsen utsedda 
sekreteraren respektive kassören. 
 
Sekreteraren ska: 
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, 
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,  
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, 
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. 
 
Kassören ska: 
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till 

föreningen, 
• svara för att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl., 
• svara för föreningens bokföring, 
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, 
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, 
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, 
• upprätta och avge allmän självdeklaration, kontrolluppgifter och övriga föreskrivna uppgifter 

inom skatte- och avgiftsområdet, 

• se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet är försäkrade på ett betryggande 
sätt. 

 
§ 9 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har  
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.  
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning 
eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas 
vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
 
Vid sammanträdet ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och  
av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 
 
§ 10 Överlåtande av beslutanderätten 
 
Styrelsen får genom bemyndiganden överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller 
i vissa grupper av ärenden till ordförande, styrelsemedlem eller till enskild medlem. 
 
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande 
underrätta styrelsen härom. 
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VALBEREDNING OCH REVISORER 
 
§ 11 Valberedningens åliggande 
 
Valberedningen ska senast tre månader före årsmötet tillfråga styrelseledamöterna 
om de vill kandidera för nästa mandattid. 
 
Senast fyra veckor före årsmötet ska valberedningen till styrelsen avge sitt förslag 
till ny styrelse. Förslaget meddelas medlemmarna i kallelse till mötet. 
 
§ 12 Revisorer m.m. 
 
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. När 
det gäller revision  
av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret ska materialet göras tillgängligt för revisorerna  
senast en månad före årsmötet. 
 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast 14 dagar före årsmötet. 
 
 
FÖRENINGSMÖTEN  
 
§ 13 Årsmöte 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
 
§ 14 Tidpunkt, kallelse 
 
Årsmötet hålls före den 31 mars.  
 
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast 14 dagar före mötet tillställas medlemmarna. 
Till kallelse ska fogas dagordning jämte årsberättelse med balans- och resultaträkning,  
information om valberedningens förslag och om vilka som ingår i valberedningen. 
 
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 
annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar 
ska det anges i kallelsen. 
 
§ 15 Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet 
 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från 
medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska 
till årsmötet avge yttrande över förslaget. 
 
§ 16 Valbarhet 

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.  
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§ 17 Ärenden vid årsmötet 
 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av två justerare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet samt  
           vara  rösträknare.  
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste 

verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.    
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.        Fastställande av medlemsavgiften för kommande år. 

10.        Behandling av styrelsens förslag och medlemsförslag. 
11.        Val av 

a. föreningens ordförande för en tid av ett år, 
b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av högst två år med förskjutning av 

mandatperioder, 
c. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta, 
d. tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara 

sammankallande. 
12.       Information om verksamhetsplan för kommande år. 
13. Övriga frågor. 
 
Vid ordinarie årsmöte får andra ärenden än de som satts upp på föredragningslistan tas upp  
till behandling endast om årsmötet med 2/3 majoritet beslutar så. 
 
 
§ 18 Extra föreningsmöte 
 
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte.  
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när revisorerna eller minst en tiondel av 
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen  
och innehålla skälen för begäran. 
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant 
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till 
föredragningslista för extra möte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. 
 
Vid extra föreningsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden behandlas.  
 
§ 19  
 
Om rösträtt på extra föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad  
som sägs i 20 och 21 §§. 
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BESLUT OCH OMRÖSTNING 
 
§ 20 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 
 
Vid föreningens årsmöte eller extra föreningsmöte har den som betalat årets medlemsavgift  
samt hedersmedlem en röst. Barns och ungdomars (upp till 15 år) rösträtt utövas av målsman.  
Medlem under 15 år har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Medlem som ej kan närvara vid 
årsmöte eller extra föreningsmöte har möjlighet att rösta genom ombud. Ombudet får endast 
företräda en medlem. Ombudet ska presentera skriftlig daterad fullmakt i original. Fullmakten  
ska registreras i röstlängden. 
 
 
§ 21 Beslut och omröstning 
 
Omröstning vid årsmöte eller extra föreningsmöte sker öppet om inte sluten omröstning begärs. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
mötet samt de fullmakter som återfinns i röstlängden. 
 
Utom i fall som avses i 22 och 23 §§ fattas beslut med enkel majoritet. Om detta röstetal  
ej uppnås vid personval sker ny röstning mellan de två som erhållit flest röster.  
Erhåller de lika antal röster vid den nya röstningen sker valet genom lottning.  
I andra frågor har vid lika röstetal mötets ordförande utslagsröst. 
 
 
STADGEFRÅGOR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  
 
§ 22 
 
Endast årsmötet får ändra stadgar eller upplösa föreningen. 
 
För ändring av stadgar krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.  
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. 
 
§ 23 
 
För upplösning av föreningen krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. 
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska 
användas på sätt som främjar föreningens mål och inriktning enligt dess stadgar.  
 
§ 24    
 
Utöver dessa stadgar gäller Sveriges Riksidrottsförbunds och Svenska Gymnastikförbundets 
stadgar och övriga föreskrifter. 
Styrelsen ska se till att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga  
för medlemmarna. 
 
 
 
 
 


