STADGAR FÖR FÖRENINGEN POLSKEDANSARNA
1989-02-02

§1

INLEDNING
Föreningens namn är Föreningen Polskedansarna och den har sitt säte i
Stockholm.
Föreningens huvudändamål är att bereda medlemmarna tillfällen att lära och
utöva olika folkliga danser, främst polskor.
Föreningen är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

§2

VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december.

§3

MEDLEMSKAP
Styrelsen antar nya medlemmar.
Till hedersmedlem kan årsmöte eller medlemsmöte kalla person som i synnerlig
grad främjat föreningens verksamhet.
Endast medlem som betalt innevarande års avgift och i övrigt fullgjort sina
ekonomiska förpliktelser mot föreningen äger rösträtt och förslagsrätt på
årsmöte eller medlemsmöte.
Medlem som inte betalt årsavgift senast den 31 mars kan av styrelsen uteslutas
ur föreningen.
Medlem som skadar föreningens anseende eller motverkar dess syften kan
uteslutas av årsmöte eller medlemsmöte. Beslut om uteslutning skall ske med
två tredjedels majoritet.

§4

ÅRSMÖTE
Årsmöte hålles ordinarie danskväll före februari månads utgång. Kallelse till
årsmötet skall utsändas senast 15 dagar före mötesdagen.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.
Motionerna skall vara tillgängliga på danskvällarna minst två veckor innan
årsmötet.
Följande ärenden skall behandlas:
1. Mötets behöriga utlysande
2. Fastställa dagordning och röstlängd
3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Styrelsens ekonomiska berättelse
6. Revisionsberättelse
7. Pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet
8. Val av ordförande
9. Val av kassör
10. Val av dansledare
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av eventuella kommittéer
13. Val av revisor och revisorsuppleant
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14. Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande
15. Behandla motioner
16. Övriga frågor
§5

STYRELSE
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt minst två suppleanter.
Årsmötet väljer ordförande, kassör, dansledare samt övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen sammanträder då ordförande finner det påkallat eller då minst tre
ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig med minst tre ledamöter
närvarnade varav minst två ordinarie.

§6

FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§7

MEDLEMSMÖTE
Medlemsmöte hålls ordinarie danskväll. Kallelse skall utsändas senast 15 dagar i
förväg.
Medlemsmöte hålls när styrelsen anser det erforderligt.
Medlemsmöte hålls när revisorer eller minst 1/10 av medlemmarna kräver det.
Detta möte skall hållas inom 10 dagar.
Ett medlemsmöte senast den 10 november beslutar om de avgifter
medlemmarna skall betala för allmänna omkostnader och för danskvällar.

§8

STADGEÄNDRING
Stadgeändring görs med likalydande beslut vid två på varandra följande
medlemsmöten varav det ena är årsmöte.
Minst 15 dagar skall förflyta mellan mötena. För beslut om stadgeändring krävs
två tredjedels majoritet av de närvarande. Förslag om stadgeändring skall
bifogas kallelsen.

§9

UPPLÖSNING
För att upplösa föreningen krävs beslut vid två på varandra följande
medlemsmöten varav det ena är årsmöte. Minst 15 dagar skall förflyta mellan
mötena. För beslut om upplösning krävs två tredjedels majoritet av de
närvarande. Vid upplösning skall även beslut fattas om hur föreningens
tillgångar skall disponeras. Dessa skall i möjligaste mån tillfalla institution eller
förening vilken verkar i enlighet med föreningens syften.
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