Stadgar

Borås Gammaldansförening
Föreningens namn:

Borås gammaldansförening

Ändamål:

Att lära ut gammaldansens grunder och dess nya varianter samt att
bevara och främja intresset för gammaldans under trivsamma och
ordnade förhållanden samtidigt som motion och friskvård utövas.

Medlemskap:

Rätt till medlemskap har alla som erlägger medlemsavgift och som vill
samarbeta enligt föreningens stadgar. Medlem som inte fullgör sin
ekonomiska åliggande eller uppträder på ett sätt som skadar
föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
styrelsen.
Medlemsavgiftens storlek beslutas årligen av årsmötet.

Styrelse:

Styrelsen består av minst 7 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. För
att styrelsen ska vara beslutsmässig skall minst 5 av dessa vara
närvarande.
Suppleant får alltid närvara vid styrelsemöte.
Ordinarie ledamöter väljes på 2 år, växelvis årligen.
Årsmötet väljer ordförande årligen, kassör och sekreterare på 2 år,
växelvis årligen. Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv.
Firmatecknare skall vara ordförande och kassör, var för sig.
Årsmötet väljer 2 revisorer växelvis årligen. Även icke medlem kan
väljas till revisor.
Valberedningen väljes på årsmötet.

Räkenskapsår:

Räkenskapsår och verksamhetsår omfattar kalenderår och årsmöte hålls
före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall finnas medlemmar
tillhanda minst fyra veckor före mötet genom föreningens hemsida.
Kallelse skickas företrädesvis även som e-post till medlemmarna.

Årsmöte:

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän och röstkontrollant
6. Verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Kassarapport
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förmåner och ersättningar
11. Val av ordförande på 1 år, kassör och sekreterare, växelvis på 2 år

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av styrelseledamöter och suppleant
Val av revisorer och suppleant
Val av valberedning
Fastställande av budget och medlemsavgift
Rapporter och skrivelser
Övriga frågor
Avslutning

Rösträtt:

Alla som betalat medlemsavgift för året har rösträtt

Stadgeändring:

Ändringen av dessa stadgar kan endast ske på två efter varandra
följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till
nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Extra stämma:

Extra stämma hålls när styrelsen anser att det behövs, när det begärs av
revisor eller av minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar.

Upplösning:

Föreningen får inte upplösas med mindre än att styrelsen och två
tredjedels mötesmajoritet är ense om beslutet, som måste fattas vid två
på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.
I kallelsen som sker enligt de regler som är beslutade för
föreningssammanträden, skall anges att frågan gäller föreningens
upplösning.
Vid upplösning skall alla handlingar insändas till folkarkivet för
arkivering.
Föreningens eventuella tillgångar vid upplösning skall fördelas enligt
beslut på årsmötet.

Föreningens stadgar antogs vid årsmöte i Borås 2010-02-27 och reviderades vid extra medlemsmöte
2016-08-21, och trädde i kraft vid upprepat medlemsbeslut på årsmötet 2017-03-03.

