
                                                                                             

 

Stadgar för Jarlabanke Square Dance Club 

§ 1. Ändamål 

1.1  Jarlabanke Square Dance Club är en ideell förening med uppgift att: 
• Skapa intresse och kunskap om modern squaredans enligt CALLERLAB. 
• Stimulera till gott kamratskap och ett berikat nöjesliv.  
• Skapa förståelse och gemenskap mellan människor i olika åldrar och från olika nationer. 
• Verka för ett gott samarbete med andra föreningar som har verksamhet som  
    överensstämmer med föreningens huvudinriktning.  

 
1.2 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden 
 
1.3 Föreningen har sin hemort i Täby – Vallentuna. 
 

 
§ 2. Medlemskap  
 
2.1 Inträde i föreningen beviljas person som ägnar sig åt squaredans enligt CALLERLAB 
 och i övrigt främjar föreningens syften och rättar sig efter dess stadgar. 
 Medlemskap kan även beviljas den som utan att uppfylla vad som anges i första stycket 
 medverkar till att föreningens ändamål främjas. 
 
2.2 Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter därom gjord ansökan, avslag får  
 endast ske om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens 
 intressen. 
 
2.3 Medlemsavgift för året erlägges senast första mars (1/3). Befrielse från eller nedsättning  
 av medlemsavgiften beviljas av styrelsen. 
 Medlem som inte betalt årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
 
2.4 Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller som skadar  

föreningen eller dess verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem har vädjorätt 
hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall detta meddelas styrelsen  
senast 14 dagar före årsmötet. 

 
 
§ 3. Medlems rättigheter och skyldigheter 
 
3.1 Medlem i föreningen har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas
 för medlemmarna samt att fortlöpande erhålla information om föreningens angelägenheter. 
 
3.2 Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen. 
 
3.3 Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 
           föreningen. 



                                                                   
 
 
 
§ 4  Årsmöte   
 
4.1 Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ skall äga rum senast den sista mars. 
 Kallelse med föredragningslista skall sändas ut minst 21 dagar före årsmötet. 
 
4.2 Rösträtt vid årsmötet och medlemsmöten har den medlem som betalt medlemsavgift och 
 i övrigt fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. 
 
4.3 Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas: 
 1 Mötets öppnande. 
 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 4 Fastställande av dagordning. 
 5 Val av 2 (två) justeringsmän, som jämte mötets ordförande 
  skall justera mötesprotokollet, samt 2 (två) rösträknare. 
 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år. 
 7 Resultat och balansräkning för föregående år. 
 8 Revisionsberättelse för föregående år. 
 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
         10  Fastställande av medlemsavgiften för kommande år. 
         11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 
         12  Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor. 
         13 Val av: 
  A  Jämna år 3 (tre) styrelseledamöter för en tid av 2 (två) år.  
  B   Udda år 2 (två) styrelseledamot för en tid av 2 (två) år. 
  C Ordförande för ett år, utses bland styrelsens ledamöter. 
                 D   Revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år. 
  E Två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande för en tid av ett år. 
  F  Erforderligt antal ombud till förbundsstämman. 
 14 Motioner och propositioner. 
           15 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats minst  
                 en månad före årsmötet. 
 16 Mötet avslutas. 
 
4.4 Votering sker genom handuppräckning. Personval genom sluten omröstning om någon
 så begär.   
 
4.5 Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 4 veckor efter 
 årsmötet. Styrelsen skall därefter utan dröjsmål göra protokollet tillgängligt för  
 föreningens medlemmar. 

 
 
 
 
 



         
 
 
 
§ 5 Styrelsen 
 
5.1 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall inom ramen för 
   dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas 
 intressen. 

Styrelsen skall bestå av ordförande med mandattid 1 (ett) år samt 4 (fyra) ordinarie            
ledamöter med mandattid 2 (två) år och växelvis avgång. 

           Det åligger styrelsen att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt  
 verkställa av årsmötet fattade beslut. 
 Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens medel samt tillser att stadgar och 
 andra regler efterlevs. 
 
5.2 Styrelsen skall så snart som möjligt efter årsmötet hålla konstituerande möte där 
 sekreterare och kassör utses. 
 
5.3 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter 
 bestämmer och är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften 
 är närvarande.  
 Vid sammanträde skall protokoll föras. 
 
5.4 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör. Föreningens plus- och bankgiro-  
 konto samt bankkonto får tecknas av kassören ensam. 
 
5.5 Senast en månad före årsmötet skall föregående års räkenskaper överlämnas till 
 revisorn som inom 14 dagar skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida 
 ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks. 
 

§ 6   Verksamhets- och räkenskapsår. 
 
6.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.  
  
 

§ 7 Stadgefrågor 
 
7.1 Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande 
 medlemsmöten varav minst ett är årsmöte och skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 
 av de avgivna rösterna. 
 
7.2 Vid beslut om föreningens upplösning skall minst 2/3 av de närvarande vara eniga på två 
 på varandra följande möten varav minst ett årsmöte. Mötena skall äga rum med minst en 
 månads mellanrum och kallelse skall utgå minst 21 dagar innan möte. 
 
7.3 I beslut om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall användas vilket bestäms 
 vid möten enligt § 7.2.  
 



                                          
         
         
   
 
 
 
 
§ 8  Övrigt   
 
8.1 Utöver dessa stadgar gäller SAASDC:s stadgar och föreskrifter samt utgivna underlag från 
 CALLERLAB, allt i tillämpliga delar. 
 
8.2 Styrelsen skall tillse att stadgar finns tillgängliga för medlemmarna. 
 
 
Ovanstående stadgar antagna vid föreningens årsmöte 2012-03-21. 
 
Anm.  SAASDC: Swedish Association of American Square Dance Clubs  
           CALLERLAB: International Association of Square Dance Callers  
 
 
   
  
  

       


