STADGAR
§1
ÄNDAMÅL

ENERGY SQUARES, ansluten till Swedish Assocation of American Square Dance Clubs, SAASDC, har till uppgift och
ändamål
att skapa intresse och kunskap om modern squaredance enligt internationella squaredanceorganistationens Callerlab,
att stimulera till gott kamratskap,
att skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer.

§2
MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av person som deltagit i ENERGY SQUARES nybörjarkurs under minst en termin eller är
graduerad squaredansare och som vill rätta sig efter föreningens stadgar. Medlemskap beviljas av styrelsen. Passivt
medlemskap kan erhållas av person som på annat sätt vill stödja föreningen i dess verksamhet.

§3
AVGIFTER
Medlemsavgift bestäms på årsmötet, att gälla från och med följande verksamhetsår. Avgiften skall innefatta avgift till
Swedish Association of American Square Dance Clubs, SAASDC. Avgiften erläggs senast 15 mars. Befrielse från eller
nedsättning av medlemsavgift beviljas av styrelsen.

§4
STYRELSEN
Styrelsen, som väljs vid årsmötet, skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, och 2 ledamöter. Antalet
suppleanter skall vara 2. Vice ordförande, sekreterare, kassör och en ledamot väljs på 2 år enligt skiftesprincipen.
Ordförande, en ledamot och suppleanter väljs på 1 år.

§5
FÖRENINGSTECKNARE
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§6
REVISION
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet 2 ordinarie revisorer och 2
revisorssuppleanter, vardera för en mandattid av 1 år.
Senast 25 januari skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka
inom 2 veckor skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks.

§7
ÅRSMÖTE
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande myndighet, skall äga rum senast 28 februari. Kallelse med
föredragningslista skall utsändas minst 2 veckor före årsmötet.
Motioner skall skriftligen inges till styrelsen senast den 31 januari.
Vid årsmötet skall följande punkter avhandlas:
1 Mötets öppnande och fråga om dess behöriga utlysande.
2 Fastställande av arbetsordning.
3 Val av ordförande, sekreterare, 2 rösträknare och 2 protokolljusterare för mötet.
4 Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
5 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
6 Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
7 Fastställande av ekonomi och planering:
a) Årsplan verksamhet
b) Årsplan budget
c) Årsplan årsavgift
8 Val av styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer.
9 Under punkt 2 anmälda ärenden.
10 Avslutning
Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 1 månad efter årsmötet.

§8
FÖRENINGSSAMMANTRÄDE
Föreningssammanträde skall hållas då styrelsen eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar så önskar.

§9
RÖSTRÄTT
Rösträtt vid årsmöte och föreningssammanträde tillkommer medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

§ 10
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid beslut om föreningens upplösning skall minst 3/4 av de närvarande vara eniga därom på 2 av varandra följande
ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst 1 månads mellanrum. Kallelse till
sådant sammanträde skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar 1 månad före sammanträdets hållande.
Om föreningen upplöses och inte inom 2 år återupptar sin verksamhet skall egendomen tillfalla riksorganisationen
SAASDC.

§ 11
ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av 2 på varandra följande ordinarie sammanträden, varav 1
årsmöte, och skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Sammanträdena skall äga rum med
minst 1 månads mellanrum och besluten skall var likalydande.

§ 12
ÖVRIGT
Förutom dessa stadgar gäller även stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs, SAASDC.

