
STADGAR FÖR DACKEBYGDENS LINEDANCERS 
 
Inledning 
Föreningen Dackebygdens Linedancers är en ideell förening och verksamheten utövas i huvudsak i Uppvidinge 
Kommun och utgår från Åseda. 
 
§ 1 Mål och syfte 
Föreningens verksamhetsmål skall främst bestå av att främja linedance utövande och utbredning i närområdet genom 
kurser och uppvisningar. 
Verksamheten skall syfta till att utveckla individen positivt inom dans och därmed hjälpa individen till såväl bättre 
fysisk hälsa, som att utvecklas socialt och kulturellt. 
Medlemmarna skall även beredas danstillfällen, utöver kurstillfällena. 
 
§ 2 Oberoende 
Föreningen är religiöst och politiskt oberoende. 
 
§ 3 Verksamhetsår 
Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
§ 4 Medlemskap och rösträtt 
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar av styrelsen föreslagen och av årsmötet 
fastställd medlemsavgift till föreningen. 
 
Mom 1 Rösträtt 
Medlem har rösträtt , yttranderätt och förslagsrätt. Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt får ej ske. 
Medlem upp t. o. m. 16 års ålder anses vara barn och erlägger ingen medlemsavgift och har heller ej någon rösträtt. 
 
Mom 2 Utträde ur föreningen 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha 
lämnat föreningen. 
Medlem som efter två påminnelser ej erlagt avgift anses ha utträtt ur föreningen. 
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. 
Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmast följande årsmöte. 
 
§ 5 Årsmöte 
Årsmöte hålls före Mars månads utgång. Kallelse skall ske senast fyra veckor i förväg. Föreningens högsta beslutande 
organ är årsmötet. Styrelsen är föreningens verkställande organ mellan årsmötena. Styrelsen kallar till föreningsmöte. 
 
Mom 1 Röstning 
Röstlängd för årsmötet upprättas på grundval av vid mötet gällande medlemsförteckning. 
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning kan begäras, Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda 
bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
Ordinarie årsmöte öppnas av föreningens ordförande eller av annan person som styrelsen utser. 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollföring på mötet. 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justerarna är 

dessutom rösträknare. 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt § 4 mom 1. 
6. Frågan om föreningens medlemmar blivit stadgeenligt kallade. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning beslut om enligt dessa vinst eller förlust. 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
11. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. 
12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter 

och suppleanter enligt § 6 mom 1. 
13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant. 
14. Val av ledamöter till valberedning samt utseende av sammankallande enligt § 8. 
15. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för 

behandling på mötet. 
Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan mötet hålls. 
Till ärendena skall styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut. 
  

 
 
 



Mom 2 Extra årsmöte 
Extra årsmöte kan hållas när styrelsen anser att det behövs eller då minst 20% av medlemmarna begär detta hos 
ordföranden. 
 
§ 6 Föreningens styrelse 
Föreningens angelägenheter handläggs av en av ordinarie årsmöte vald styrelse 
 
Mom 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen skall bestå av minst fem och som mest nio personer fördelat på: Ordförande, vice ordförande, kassör 
sekreterare och ledamöter, samt minst en och som mest tre suppleanter. 
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter väljs växelvis på två år. 
Suppleanterna väljs på ett år och tjänstgör när ordinarie ledamot är frånvarande, har deltaganderätt på alla styrelsemöten 
utan rösträtt, men förslags- och yttranderätt. 
Till ordinarie ledamot och suppleant kan endast den väljas som är medlem i föreningen. 
Styrelsen har rätt att till sig adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men ej rätt att delta i 
beslut 
 
Mom 2 Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande. Kallelse till styrelsemöte skall utsändas ca 12 dagar före mötet. 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut med 
högsta röstetal gäller. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. 
 
Mom 3 Konstituerande sammanträde 
Konstituerande styrelsemöte skall hållas i anslutning till ordinarie årsmöte och följande ärenden skall förekomma: 

1. Mötet öppnas av ordförande 
2. Beslut om protokollförare 
3. Utse justerare 
4. Utse arbetsutskott (AU) 
5. Välja vice ordförande 
6. Välja kassör  
7. Beslut om firmatecknare 
8. Välja sekreterare 
9. Bilda kommittéer 
10. Nästa möte  
11. Mötets avslutande 

 
 
Mom 4 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens 
vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar. 
Det åligger styrelsen: 

• Att verka för föreningens ändamål. 
• Att verkställa av årsmöte fattade beslut. 
• Att ansvara för föreningens ekonomi och bokföring. 
• Att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte. 
• Att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. 

 
§ 7 Revisorer 
Föreningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter skall årligen 
granskas av två av årsmötet valda revisorer samt utses en revisorsuppleant. Dessa behöver inte vara medlemmar i 
föreningen 
Revisorer och revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. 
 
§ 8 Valberedning 
Valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte 
Valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Dessa väljs på ett år. 
 
§ 9 Protokoll 
Protokoll skall föras vid föreningens årsmöte samt vid styrelsemöte. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas 
och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av för mötet utsedd justerare. 
 
§ 10 Stadgeändring och upphörande 
För ändring av stadgar eller upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie 
årsmöte. Beslut om upplösning skall biträdas av minst 2/3 i beslutet deltagande medlemmar. 
Vid upplösning skall kvarstående medel skänkas till barn- och ungdomsverksamhet i Åseda. 
 
 


