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Stadgar för  

LUGI 

Lunds Universitets Gymnastik- och Idrottsförening 

(organisationsnummer 845000-5544) 

Antagna 2016-04-07 

Ändamål 

1 § Lunds Universitets Gymnastik- och Idrottsförening, nedan benämnd LUGI, har till uppgift att 

genom sina anslutna medlemsföreningar främja idrottslig verksamhet. 

För detta ändamål ska LUGI verka för medlemsföreningarnas bästa, välja ändamålsenliga 

verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för förståelse mellan 

medlemsföreningarna, andra idrottsföreningar och de myndigheter, institutioner och organisationer 

som berörs av verksamheten. 

Medlemskap 

2 § Medlemskap i LUGI kan endast beviljas ideella idrottsföreningar. 

3 § Medlemskap beviljas av LUGIs styrelse. 

4 § Medlem ska betala de avgifter årsmötet fastställer, samt även i övrigt fullgöra de skyldigheter som 

kan följa av medlemskapet i LUGI. 

5 § Endast ansluten medlem, som fullgjort sina skyldigheter mot LUGI har rätt att representera LUGI, 

använda LUGIs emblem och logotype. LUGIs färger är i första hand vinrött, alternativa färger är vitt 

och svart, om möjligt i kombination med vinrött. 

6 § Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot LUGI har på årsmöte yttrande-, förslags- och rösträtt. 

7 § Medlem som vill utträda ur LUGI ska skriftligen meddela styrelsen. Har medlem vid sådant 

utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller 

inte. 

8 § Medlem som uppenbarligen motverkar LUGIs syften eller handlar i strid mot LUGIs stadgar och 

beslut kan av styrelsen uteslutas.  

Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen genom en skrivelse från styrelsen uppmanas att 

senast fjorton dagar efter skrivelsens mottagande, yttra sig i frågan. I beslut om uteslutning ska 

orsaken anges. Beslutet ska delges medlemmen. 

9§ Till hedersledamot i LUGI kan väljas person som gjort viktiga insatser för LUGI eller som på ett 

synnerligt sätt gagnat LUGIs intressen och syfte. Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av 

styrelsen. 

Styrelse 

10 § LUGIs angelägenheter sköts av en styrelse, som består av ordförande och fyra till sex ledamöter. 

Ordförande och ledamöter utses av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år och ledamöterna för 

en tid av två år. Hälften av ledamöterna utses jämnt år och andra hälften ojämnt år. 
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

11 § Styrelsen har att bereda frågor som ska behandlas av LUGIs årsmöte, att verkställa årsmötets 

beslut, att planera och leda samt fördela arbetet inom LUGI, att ansvara för och förvalta LUGIs medel, 

att till LUGIs årsmöte framlägga verksamhetshandlingar med resultat- och balansräkningar, och att i 

särskild arbetsordning meddela föreskrifter för LUGIs verksamhet. 

Styrelsen äger rätt att besluta i samtliga frågor som berör föreningens löpande verksamhet, och att 

uppta lån, ställa pant, köpa och sälja såväl fast som lös egendom. 

12 § Styrelsen sammanträder det antal gånger per verksamhetsår som styrelsen finner behövligt. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så kräver. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Varje styrelseledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid 

personval ska sluten votering företas om det begärs. Vid lika röstetal i valfrågor avgör lottning och i 

övriga frågor har ordföranden utslagsröst. 

§ 13 LUGIs firma tecknas förutom av styrelsen på sätt som styrelsen beslutar. 

Årsmöte 

14 § LUGIs årsmöte hålls i februari-mars månad. Styrelsen får besluta om extra årsmöte. 

Extra årsmöte sammankallas dessutom då revisor eller minst en tredjedel av medlemmarna så 

påfordrar. Extra årsmöte ska hållas inom en månad efter det att styrelsen mottagit sådan påfordran, 

dock inte under perioden 11 juni-20 augusti. 

15 § Tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen, som ska kalla till ordinarie årsmöte senast en 

månad före mötet och till extra årsmöte senast två veckor före mötet. 

16 § Vid årsmötet ska följande frågor behandlas. 

1. Frågan om mötets behöriga utlysning 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av 

a. mötesordförande, 

b. mötessekreterare, och 

c. två justerare/ rösträknare 

4. Fastställande av röstlängd för mötet 

5. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

6. Revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret 

7. Fastställande av bokslut och balansräkning 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

9. Fastställande av antal styrelseledamöter 

10. Val av ordförande 

11. Val av halva antalet övriga ledamöter 

12. Val av revisor och en revisorssuppleant 

13. Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 

14. Fastställande av medlemsavgift 

15. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor 

16. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen senast fyrtiofem dagar före mötet 

17. Övriga ärenden 
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17 § Vid extra årsmöte ska, förutom punkterna 1-4, endast de ärenden behandlas som föranlett mötets 

sammankallande, vilket också ska anges i kallelsen. 

18 § Varje medlem har en röst. Medlems rösträtt utövas av ett ombud. Om ombudet inte är ledamot av 

medlemmens styrelse ska ombudet styrka sin behörighet genom 

a) fullmakt samt handling utvisande att den undertecknats av behörig firmatecknare, eller 

b) protokollsutdrag samt protokoll utvisande att det vid mötet närvarat vid årsmöte valda ledamöter. 

§ 19 Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Omröstning sker öppet om inte 

annat begärs. Vid lika röstetal i valfrågor avgör lottning och i övriga frågor har ordföranden 

utslagsröst. 

Verksamhets- och räkenskapsår 

21 § LUGIs verksamhetsår och räkenskapsår samt styrelsens arbetsår omfattar tiden 1 januari-31 

december. 

Revision 

22 § För granskning av LUGIs räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor och en 

revisorssuppleant för en tid av ett år. 

Det åligger styrelsen att tillhandahålla revisorn LUGIs räkenskaper, årsmötes- och 

styrelsemötesprotokoll och övriga handlingar som revisorn önskar ta del av närhelst de begär, samt när 

det gäller revision av förvaltningen för det senaste verksamhetsåret senast en månad före årsmötet. 

23 § Revisorn ska i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för 

det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet 

överlämna revisionsberättelsen. 

Valberedning 

24 § För årsmötets valärenden utser årsmötet en valberedning bestående av två ledamöter, varav en är 

sammankallande. 

Stadgeändring 

25 § Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid årsmöte eller extra 

årsmöte och får inte antas om inte frågan om stadgeändring angetts i kallelsen till mötet. För 

godkännande av ändringsförslaget fordras beslut av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid 

mötet och representerande minst hälften av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. 

Föreningens upplösning 

26 § För beslut om upplösning av LUGI erfordras en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande 

röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. De närvarande 

medlemmarna ska ha fullgjort sina ekonomiska förpliktelser till LUGI. 

I beslutet om upplösning av LUGI ska anges dels att LUGIs tillgångar, efter att eventuella skulder 

reglerats, ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var LUGIs handlingar m.m. ska 

arkiveras. 


