
Stadgar för föreningen Dansträffen 
Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 3 december 2010 

 

§ 1 Föreningens namn och ändamål 

Föreningen, som bildades 2010-11-26, har antagit namnet Dansträffen. 

Dansträffens ändamål är att utan vinstsyfte erbjuda friskvård i form av dans till 
medlemmar i SPF och PRO m fl. 

 

§ 2 Medlemskap 

Till medlem i Dansträffen kan antas den, som stöder föreningens ändamål. 

Medlem skall betala en årlig avgift fastställd av styrelsen. 

 

§ 3 Styrelse 

Styrelsen består av ordförande och kassör samt minst två övriga ledamöter och 
högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen av årsmötet för tiden intill nästa 
årsmöte. 

 

§ 4 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls senast i april. Kallelse sker genom 
anslag i danslokalen senast en månad i förväg. 

Handlingarna till årsmötet (förslag till dagordning, styrelsens årsredovisning, 
revisionsberättelsen, valberedningens förslag, eventuella styrelseförslag och 
motioner) skall vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före 
årsmötet. 

Extra föreningsstämma hålls när styrelse eller revisor finner skäl till det. 
Kallelse med angivande av ärende som ska behandlas sker genom anslag i 
danslokalen senast två veckor före stämman. 

Protokoll från föreningsstämma skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast 
tre veckor efter stämman. 
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§ 5 Firmateckning 

Dansträffens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Vid förhinder 
för dessa tecknas firman av två styrelseledamöter i förening. 

 

§ 6 Revision 

Dansträffens räkenskaper skall föras per kalenderår. 

Vid årsmötet väljs en revisor jämte en revisorssuppleant. 

De handlingar som är nödvändiga för revision ska överlämnas till revisorn 
senast en månad före årsmötet. 

 

§ 7 Valberedning 

En valberedning med minst två ledamöter väljs av årsmötet. 

 

§ 8 Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar vinner laga kraft genom beslut på 
föreningsstämma. Förslaget måste stödas av minst 2/3 av antalet närvarande 
medlemmar. 

 

§ 9 Föreningens upplösning 

Beslut om föreningens upplösning skall fattas av en ordinarie eller extra 
föreningsstämma. Beslutet måste stödas av minst 2/3 av antalet närvarande 
medlemmar. 

 

 

Ovanstående stadgar har antagits vid konstituerande föreningsstämma den 3 
december 2010. 
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……………………………..                                …………………………………… 
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