Stadgar för linedanceföreningen Alvesta Junction Linedancers
Med säte i Alvesta, Kronobergs Län, Småland

§ 1 Syfte
”Alvesta Junction Linedancers” är en ideell förening för alla som vill dansa och ha
roligt. Vi ska delge och få kunskap inom/utom föreningen och det gör vi genom
kurser, dansuppvisningar, gästinstruktörer och dansevenemang.
§ 2 Medlemmar
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess
stadgar.
Varje medlem äger en röst.
Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet.
Medlemsavgift är obligatorisk för att få delta på kurstillfällena.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller intresse och beslut fattas av styrelsen.
§ 3 Verksamhetsformer
Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmöte påföljande
år.
Föreningens ekonomiska förehavande skall vara helt i föreningens syfte.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomiska förehavande.
§ 4 Beslutande organ
Årsmötet, extra årsmöte och styrelsen är föreningens beslutande organ.
§ 5 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning
(votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om
någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid
val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet
§ 6 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta organ. Det ska hållas senast 15 mars efter
räkenskapsårets slut, vilket är lika med kalenderår.

Kallelse till ordinarie/extra årsmöte sker via kurstillfällen och på hemsidan senast
14 dagar före årsmötet.
Kallelse till möte, då föreningens upplösning står på dagordningen, skall också
ske med personlig kallelse till medlemmarna.
Skriftliga motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan
mötet.
En motionslåda ska finnas tillgänglig för medlemmarna, på kurstillfällen, i god tid
innan årsmötet.
Följande ärenden skall behandlas på årsmötet:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mötets öppnande
Upprop och fastställande av röstlängd
Prövning av mötet kallas enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare av mötet
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Verksamhetsberättelse och ekonomirapport
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om årsavgift för nästkommande år
Beslut om kursavgift för nästkommande år
Val av ordförande för en tid av två år
Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år
Val av två suppleanter för en tid av ett år
Val av en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år
Val av två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, för en
tid av ett år
o Inkomna motioner
o Övriga frågor enligt dagordningen
o Avslutning
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns på dagordningen för
mötet.
Varje närvarande medlem, som har betalt sin årsavgift, har rösträtt. Rösträtten
är personlig och kan inte utövas genom ombud.
All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.
Extra årsmöte ska sammankallas om ordinarieårsmöte så beslutar, om minst 2/3
av medlemmarna begär det eller om styrelsen finner det nödvändigt. På extra
årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
Kallelse sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

§ 7 Styrelsen
Föreningens styrelse ska bestå av minst 3 och högst 7 personer och de utses på
årsmötet.
Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år.
Suppleanter väljs för en tid av ett år.
Halva antalet ledamöter väljs vid varje årsmöte.
Ledamöterna i styrelsen har förtroendet att fritt konstituera sig och inom sig utse
sekreterare, kassör samt de övriga befattningshavare som behövs.
Ordförande är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som
övriga för föreningens bindande regler och beslut efterföljes.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på
sekreteraren och kassören:
Sekreteraren:
o Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
o Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
o Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt.
o Se till att fattade beslut har verkställts.
o Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
Kassören:
o Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
o Svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok
över föreningens räkenskaper.
o Årligen upprätta ekonomiska rapporter.
o Föra medlemsförteckning.
Föreningens verksamhet leds av styrelsen, som är beslutsmässig när mer än
halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsemöten hålls i den omfattning som
verksamheten kräver, dock minst två gånger om året.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller när styrelsen så beslutar av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
§ 8 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötesprotokoll, styrelsemötesprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast före årsmötet.

§ 9 Valberedning
På årsmötet väljs valberedningen på en tid av ett år och ska bestå av 2
ledamöter.
Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt
förslag.
§ 10 Stadgar
Alla medlemmar omfattas av stadgarna och det gäller tills ändring sker. Förslag
till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. Ändring av
stadgarna kräver minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två på
varandra följande årsmöten varav det ena årsmötet ska vara ordinarie. Minst 14
dagar ska förflyta mellan dessa två årsmöten.
§ 11 Utträde och uteslutning
Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd
medlemsavgift återbetalas ej.
Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har
försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen
angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.
§ 12 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet av närvarande
medlemmar vid två på varandra följande årsmöten varav det ena årsmötet ska
vara ordinarie. Minst 14 dagar ska förflyta mellan dessa två årsmöten. Förslaget
skall vara väckt minst 3 veckor före det första av dessa två årsmöten. Vid
upplösning ska samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar
enligt förslag som väckts på samma sätt som förslaget om upplösning.
Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena.
Stadgarna antogs vid Alvesta Junction Linedancers styrelsemöte måndagen den
18 augusti 2008 samt vid föreningens första årsmöte den 5 mars 2009. Vid
årsmötet den 10 mars 2011 ändrades texten om antalet styrelseledamöter från
”minst 7” till ”minst 3 och högst 7”. Denna ändring fastställdes den 31 mars
2011.

