Stadgar för Huddinge Square Swingers

Föreningen stiftades den 9 december 1997.
Stadgarna reviderades 9 januari 2011.
Stadgarna reviderades 28 februari 2020.

1. Ändamål
Huddinge Square Swingers är en ideel förening som utan ekonomiskt intressen skall
a) Skapa intresse för och kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

b) Stimulera till gott kamratskap och till ett berikat nöjesliv.

c) Skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer.

d) Såväl verka för att aktivera seniorerna genom att ordna goda dansmöjligheter.
Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, har sin hemort i Huddinge.

2. Medlemskap
Inträde i föreningen beviljas person som är intresserad av squaredans och i övrigt främja
föreningens syften och följer dess stadgar.
2.1
Inträde i föreningen beviljas av styrelsen efter därom gjord ansökan.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet att gälla näst kommande kalenderår. Avgiften
skall innefatta avgift till Swedish Association of American Square Dance Clubs

( SAASDC) Avgiften erlägges senast 31 januari.

2.2
Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar
föreningens verksamhet, kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem har vädjorätt på
årsmötet.
Medlem som inte betalt årsavgiften efter en en månad efter påminnelse anses ha begärt
utträde ur föreningen.

3 Medlem
Har rätt att delta i möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Skall följa föreningen stadgar samt beslut som fattas av styrelsen och / eller årsmötet.
Har inte rätt att till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

4. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall, inom ramen för SAASDCs
stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt ta tillvara medlemmarnas intresse.
Vid årsmötet välj styrelse bestående av ordförande och mins fem övriga ledamöter.
4.1
Föreningens Firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.
4.2
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst hälften av ledamöterna så önskar.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöterna är närvarande.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

5

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet två
ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

6. Verksamhets

och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret skall sammanfalla med kalenderåret.
7.

Årsmötet

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, skall äga rum senast den sista februari.
Kallelse med dagordning skall distribueras minst 14 dagar före årsmötet.
Motioner skall skriftligen inges till styrelsen senast 1 februari.
Vid årsmötet förekommer följande ärenden.
1. frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordningen.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justerar
mötesprotokollet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste
kalenderåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgiften för näst kommande kalenderår.
9. Fastställande av verksamhetsplanen och budget för innevarande kalenderår.
10. Val av
* Styrelsens ordförande välj för en tid av två år och udda år.
* Övriga ledamöter väljs på två år, varav styrelsens kassör välj på jämna år.
* Två revisorer samt en suppleant för en tid av ett år.
* Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en skal vara sammankallande.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller genom ingivna motioner.
12. Övriga frågor. Protokollet från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom
4 fyra veckor efter mötet.

8.Stadgefrågor

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på årsmöte samt skall på mötet
bifallas av minst hälften av de angivna rösterna.
Vid beslut om föreningens upplösning skall minst 2/3 av de närvarande vara eniga därom på
två på varandra följande möten varaav ett årsmöte.
Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar användas till Squaredansfrämjande
ändamål.

9. Övrigt
Utöver dessa stadgar gäller SAASDCs stadgar och föreskrifter.

