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STADGAR 
för 

 

Gotlands Idrottsförbunds Guldklubb – i dagligt tal benämnd ”GULDKLUBBEN” med 

hemort i Visby. 

 

Guldklubben bildades lördagen den 15 juli 1978 vid lunchtid på Hemse hotell. 

De första stadgarna fastställdes vid årsmötet 26 mars 1983 och har reviderats och fastställts 

den 15 oktober 1994 och den 7 mars 1998 och 15 mars 2003. 

 

§ 1. 

GULDKLUBBENS ändamål är att främja ett gott kamratskap och samhörighetskänsla 

mellan klubbmedlemmarna samt tillvarata våra gemensamma idrottsminnen genom att 

anordna träffar, föreläsningar, studiecirklar mm. Guldklubben ska dessutom utse stipendiater 

till klubbens instiftade stipendiefond (se § 3). Medlemmarna ska inbjudas till träff minst två (2) 

gånger per verksamhetsår av vilken en gång är klubbens årsmöte. 

 

§ 2. 

Medlem i klubben blir automatiskt den som har tilldelats Gotlands Idrottsförbunds 

förtjänsttecken i GULD. 

 

§ 3. 

Guldklubbens stipendium instiftades vid klubbens bildande, 15 juli 1978. Från Guldklubbens 

stipendiefond utdelas varje år ett (1) eller två (2) stipendier. Mottagarna skall vara aktiva 

idrottsutövare eller aktiva idrottsledare vilka visat sig vara väl förtjänta därav. 

Stipendiat/Stipendiater utses av Guldklubbens styrelse i samråd med Gotlands Idrottsförbunds 

styrelse. Klubbmedlem har rätt att inkomma med förslag, som skall ha inkommit till styrelsen 

senast 31 december. Stipendierna utdelas vid Gotlands Idrottsförbunds årsmöte. 

 

§ 4. 

Guldklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

Guldklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) 

styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

 

§ 5. 

Guldklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till 

och med den 31 december. 

 

§ 6. 

Medlemsavgift för det kommande året fastställs av årsmötet. Avgiften skall vara inbetald 

senast den 31 maj. 

 

§ 7. 

Guldklubbens årsmöte hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet tillställas 
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medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Med kallelsen skall om möjligt även föredragnings-

lista, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget 

utsändas. Styrelseförslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande bör även bifogas 

kallelsen. 

Förslag till ärende som ska behandlas av årsmötet får lämnas in av såväl enskild medlem som av 

styrelsen. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Styrelsen skall till årsmötet 

avge skriftligt yttrande över förslagen. 

 

§ 8. 

Ärenden vid ordinarie årsmöte som skall behandlas och protokollföras: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av protokolljusterare/rösträknare 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senast gångna året 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för året 

10. Behandling av styrelseförslag och i rätt tid inkomna motioner 

11. Val av: 

a) ordförande för en tid av ett (1) år 

b) halva antalet ledamöter för en tid av två (2) år 

c) eventuella styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år 

d) minst en (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får ej styrelsens leda-

möter deltaga. 

e) minst två (2) ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år av vilken en (1) skall utses 

till ordförande 

 

§ 9. 

Styrelsen för Guldklubben skall bestå av ordförande och minst fyra (4) övriga ledamöter. 

Jämn könsfördelning bör eftersträvas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 

kassör och övriga befattningshavare som erfordras. Antalet suppleanter beslutas av årsmötet. 

Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter 

beslut av styrelsen, ges yttrande- och förslagsrätt. Denna ledamot får utses till att inneha 

befattning inom styrelsen. 

Styrelsen är, när årsmötet eller extra årsmöte inte är samlat, Guldklubbens beslutande organ 

och ansvarar för klubbens angelägenheter. 

 

§ 10. 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 

röster. 

 

§ 11. 

För upplösning av Guldklubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. 

Guldklubbens tillgångar skall överföras till Gotlands Idrottsförbund. 

 

Ändringen av dessa stadgar beslutades vid Guldklubbens årsmöte 2003-03-15. 


