
 

STADGAR FÖR FINNVEDEN SQUARE DANCERS  

GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2019.10.13. 

 

§ 1 - FÖRENINGENS ÄNDAMÅL. 

Finnveden Square Dancers, ansluten till Swedish Association of American Square Dance Clubs 

(SAASDC), är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningens ändamål är att 

skapa intresse för och kunskaper om modern squaredans enligt Callerlab, samt att stimulera till gott 

kamratskap mellan människor i olika åldrar och från olika nationer. 

 

§ 2 - MEDLEMSKAP. 

Medlemskap kan erhållas av person som dansar squaredans på nivå Basic eller högre. Medlemskap 

kan även beviljas andra som medverkar till att föreningens ändamål främjas. Medlemmar som inte 

fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningen eller dess 

verksamhet kan av ett enhälligt styrelsebeslut uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger 

vädjorätt hos årsmötet. Medlem som önskar utnyttja denna vädjorätt skall meddela styrelsen senast 

14 dagar före årsmötet. 

 

§ 3 - MEDLEMSAVGIFT. 

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet att gälla för påföljande kalenderår. Avgiften skall vara betald 

före årsmötets början och skall innefatta avgift till SAASDC. Befrielse från eller nedsättning av 

medlemsavgiften kan beviljas av styrelsen. Medlem som inte betalat årsavgiften anses ha begärt 

utträde ur föreningen. 

 

§ 4 - REVISION. 

Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår och skall vara revisorerna tillhanda senast 14 

dagar före årsmötet. 

 

§ 5 - ÅRSMÖTE. 

Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Årsmötet är föreningens högsta beslutande 

myndighet. Kallelse och dagordning skall sändas ut minst 21 dagar före mötet. Motioner skall vara 

styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Styrelsen äger dock rätt att ange en senare datum. 

Vid årsmötet ska minst följande punkter behandlas: 

1. Mötets öppnade samt fråga om mötets behöriga utlysande. 

2. Fastställandet av dagordning 



3a. Val av ordförande. 

  b. Val av sekreterare för mötet. 

  c. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 

4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste 

verksamhetsåret. 

5. Föredragning av revisionsberättelser. 

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

7. Fastställande av årsplan: 

 a. Verksamhet  

 b. Medlems- och kursavgifter 

 c. Budget 

8. Val av styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer 

9. Beslut om ev. Arvode  

10. Motioner och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet  

11. Övriga frågor  

12. Avslutning 

Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 4 veckor efter årsmötet. 

Styrelsen skall därefter utan dröjsmål distribuera protokollet till föreningens medlemmar. 

 

§ 6 - FÖRENINGSMÖTEN. 

Beslut om antalet ordinarie föreningsmöten under året tas av årsmötet. Extra föreningsmöte skall 

också hållas då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar så 

önskar. Kallelse sänds ut minst 21 dagar före mötet. 

 

§7 - RÖSTRÄTT. 

Rösträtt vid årsmötet och föreningsmöten tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift och i övrigt 

fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Vid röstning gäller majoritetsbeslut. Votering sker genom 

öppen omröstning (handuppräckning). Personval skall dock ske genom sluten omröstning om någon 

så begär. 

 

§ 8 - STYRELSE OCH REVISORER.  

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall inom ramen för dessa stadgar verka 

för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen, som väljs av 



årsmötet, skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter (minst ordförande, sekreterare, kassör). 

Samtliga i styrelsen väljs på två år med växelvis avgång. Antalet ledamöter och suppleanter avgörs vid 

varje årsmöte efter förslag från valberedningen. 

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem 

är närvarande. Vid färre än 3/4 av ledamöterna närvarande krävs dock enhällighet för att beslut skall 

vara giltigt. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid möte skall protokoll föras. Två 

revisorer skall väljas för två år att avgå växelvis. En revisorssuppleant väljes för ett år. 

 

§ 9 - FIRMATECKNARE. 

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig när det gäller postgiro, bankmedel 

och kapital. I allt övrigt tecknas föreningens firma av ordförande och en styrelseledamot. 

 

§ 10 - ÄNDRING AV STADGAR / UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN. 

Vid beslut om ändring eller tillägg av dessa stagar eller upplösning av föreningen. skall beslut fattas 

på två på varandra följande ordinarie sammanträden, varav minst ett är ordinarie årsmöte. På 

vartdera mötet skall minst 2/3 av de närvarande vara eniga om beslutet. Sammanträdena skall äga 

rum med minst en månads mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde skall utgå skriftligen till 

samtliga medlemmar minst 21 dagar före sammanträdet.  

Om föreningen upplöses och ej inom två år återupptager sin verksamhet skall tillgångarna tillfalla 

SAASDC, såvida ej annat beslutas. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller 

egendom vid upplösning av föreningen. 

 

§ 11 - STYRELSENS SKYLDIGHETER. 

Styrelsen skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för 

medlemmarna. Förutom dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Swedish Association of 

American Square Dance Clubs (SAASDC). 

 

Ovanstående ändring av stadgar antagna vid föreningens årsmöte 2019.02.25  

samt vid föreningsmöte 2019.10.13 och är därmed gällande. 


