Stadgar

STADGAR FÖR
SPÅNGA FOLKDANSGILLE
BILDAT DEN 19 FEBR 1976
ÄNDAMÅL

§1
Spånga folkdansgille är en partipolitiskt och religiöst neutral förening vars uppgift är:
att väcka intresse f och sprida kunskap om svensk bygdekultur.
att ge medlemmarna glädje och stimulans samt främja sammanhållning och gott kamratskap.
att skapa kontakter med liknande föreningar i andra länder
Spånga Folkdansgille är anslutet till Svenska Folkdansringen och deltar i dess verksamhet.

VERKSAMHET

§2

Verksamheten är inriktad på att levandegöra olika former av svensk bygdekultur. Främst gäller det dans, sång, musik, dräkter, hantverk samt vår
hembygd

MEDLEMSKAP
INTRÄDE

§3

Mom 1

Medlem kan varje person bli som är intresserad av Gillet och dess verksamhet och vill delta i Gillets aktiviteter.

Mom 2

Barnmedlem är den som ej uppnått 12 års ålder och erlagt för verksamheten fastställd avgift.

Mom 3

Ungdomsmedlem är den som är 12 till 20 år och som erlagt för verksamheten fastställd avgift.

Mom 4

Seniormedlem är den som fyllt 21 år eller mer, förklarat sig villig att verka i föreningens anda, efterleva dess stadgar och som erlagt för
verksamheten fastställd avgift.

UTTRÄDE

§4

Mom 1

Medlem enligt § 3 mom. 4, som önskar utträde ur Gillet skall meddela styrelsen detta.

Mom 2

Medlem, som uppenbarligen skadar Gillet och dess intressen eller motarbetar Gillets stadgar, skall av styrelsen tilldelas varning.
Tar medlem ej rättelse, kan styrelsen besluta om uteslutning.
Dock äger medlem rätt att få frågan prövad på allmänt medlemsmöte.

Mom 3

Medlem kan även uteslutas enligt § 5 mom. 5.

MEDLEMSAVGIFTER
§5
Mom 1

Medlemsavgift för nästkommande år fastställs på kvartalsmöte i november.

Mom 2

Årets medlemsavgift skall vara betald senast den 31 januari.

Mom 3

Medlem som har fullgott skäl för att inte kunna delta i Gillets verksamhet kan efter ansökan till styrelsen befrias från betalningsskyldighet under
begränsad tid.

Mom 4

Medlem som ej erlagt årsavgift före den 28 februari, kan uteslutas ur föreningen, dock skall påminnelse tillställas medlemmen senast den 15
februari.

Mom 5

Avgående/utesluten medlem äger ej återfå erlagd avgift.

Mom 6

Erhålls medlemskap under fjärde kvartalet utgår halv avgift.

MÖTEN
RÖSTRÄTT
Mom 1

§6
På medlemsmöten har varje medlem som betalt medlemsavgift en röst såvida inte önskemål om utträde meddelats. Medlems rösträtt kan utövas
genom annan medlem såsom ombud. Ombud får endast företräda en medlem utöver sig själv. För ombudsröstning krävs att skriftlig fullmakt
uppvisas.

Stadgar Spånga Folkdansgille

Reviderade 2016 02 23

2

Mom 2

Rätt att närvara vid Gillets medlemsmöten har alla röstberättigade medlemmar och de som av styrelsen speciellt kallats.

Mom 3

Då medlem så påkallar skall röstlängd upprättas.

MÖTEN
Mom. 1

§7
Årsmöte hålls under februari månad och är Gillets högsta beslutande instans.
Som kallelse till årsmöte gäller årsprogram. Vid avvikelse från årsprogram skall kallelse ske genom informationsblad eller skriftlig kallelse
senast 14 dagar före mötet.
Motioner som ska behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december föregående år.
Vid årsmöte skall följande ingå i dagordningen:
- Årsmötets öppnande
- Godkännande av dagordningen
- Val av justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
- Val av ordförande för årsmötet
- Val av sekreterare för årsmötet
- Fråga om kallelse skett på behörigt sätt
- Styrelsens och revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
- Fastställande av budget
- Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
- Fastställande av föreningens verksamhet
- Behandling av motioner och styrelsens förslag
- Val av ordförande
- Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
- Val av revisorer jämte ersättare
- Val av övriga funktionärer
- Val av ombud till de organisationer till vilka Gillet är anslutet
- Eventuellt
- Årsmötets avslutande
Ärende som skall tas upp på årsmöte och ej ingår i ovan beskrivna dagordning skall genom styrelsens försorg på lämpligt sätt meddelas
medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet. I annat fall kan ärendet ej bli föremål för beslut.
Ärenden av informativ karaktär kan tas upp under punkten Eventuellt, men kan då ej bli föremål för beslut.

Mom. 2

Kvartalsmöten hålls en gång under vårterminen samt en gång under höstterminen. Som kallelse till kvartalsmöte gäller fastställt årsprogram,
eller skriftlig kallelse senast 7 dagar före mötet.

Mom. 3

Extra möten hålls när styrelsen eller revisorerna anser detta nödvändigt, eller då minst 20% av medlemmarna så påfordrar.
Till extra möte skall skriftlig kallelse utgå senast 7 dagar före mötet.
I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas. Andra ärenden får ej tas upp till beslut.
Alla val och beslut avgörs genom öppen omröstning, såvida ej någon begär annat för farande.
Den mening gäller som får högst röstetal. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, utom vid val då lottning skall avgöra.

Morn. 4

Mom. 5

Möte är beslutsmässigt om 11 röstberättigade medlemmar samtidigt är närvarande.

Mom. 6

Vid fråga om ansvarsfrihet och val av revisorer äger styrelsen ej rösträtt.

Mom. 7

Justerat protokoll från medlemsmöte skall vara medlemmarna tillgängligt senast 4 veckor efter mötet.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
STYRELSEN
Mom.l

§8

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och två suppleanter
Ordinarie ledamöter är: Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ordförande väljs på en tid av ett år. Övriga fyra ledamöter väljs växelvis på en tid av två år. Det är önskvärt att sekreterare och kassör väljs olika
år. Styrelsen utser vice ordförande.
Minst två suppleanter väljs för en tid om ett år.
Styrelseledamot utser vid förhinder ersättare bland valda suppleanter.
Avgår ordförande eller kassör under mandattiden skall nyval företas.
Firmatecknare är ordförande och en av styrelsen utsedd ledamot gemensamt.
Kassören är ensam firmatecknare vid utbetalningar upp till ett belopp av 10 000 kr. Därutöver krävs styrelsebeslut.

Mom. 2

Styrelsen kan med sig adjungera ytterligare ledamöter exempelvis för visst uppdrag, eller för viss del av föreningens verksamhet.
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Dessa har dock inte rösträtt vid styrelsemöte.
Mom. 3

Styrelsen sammanträder enligt fastställt årsprogram eller efter kallelse av ordförande samt när 3 övriga ledamöter eller revisorerna så påfordrar.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande

Mom. 4

ORDFÖRANDE ÅLIGGER
Att leda verksamheten och styrelsens arbete
Att föra Gillets talan
Att tillse att fattade beslut ej strider mot stadgarna
Att tillse att besluten verkställs
Att i övrigt representera Gillet
VICE ORDFÖRANDE ÅLIGGER
Att ersätta ordförande när denne ej kan delta

SEKRETERAREN ÅLIGGER
Att svara för att dagordning och protokoll upprättas vid möten.
Att ta hand om Gillets post och sköta korrespondensen.

KASSÖREN ÅLIGGER
Att ansvara för anförtrodda medel
Att vid anfordran av revisorer eller ordförande uppvisa räkenskapsböckerna
Att noggrant bokföra och med verifikationer styrka alla inkomster och utgifter
Att tillse att inventarieförteckning finns
Att bokslut upprättas
Att tillse att påminnelser sker enligt §5 mom. 5

STYRELSEN ÅLIGGER
Att svara för medlemsmatrikel och funktionärsförteckning
Att ansvara för att förslag till verksamhetsplan upprättas.
Att ansvara för att förslag till årsberättelse upprättas.
Att ansvara för att förslag till vår- och höstprogram upprättas
Att ansvara för att bokning av lokaler blir gjord
Att ansvara för uppvaktningar av medlemmar.
Att ansvara för information till nya och befintliga medlemmar
Att ansvara för registrering av bilder och texter som dokumenterar föreningens verksamhet. Uppgiften kan delegeras.

FUNKTIONÄRER

§9

Mom. 1

För att underlätta styrelsens arbete skall vid behov tillsättas ansvariga funktionärer för varje verksamhetsgren

Mom. 2

Funktionärer och ombud tillsätts av årsmöte, men kan i förekommande fall tillsättas på annat medlemsmöte eller av styrelsen. Deras mandattid
är två år.

Mom. 3

Funktionär skall på styrelsens anmodan avge rapport samt hålla styrelsen underrättad om verksamheten

Mom. 4

Funktionär skall senast den 31 januari avge skriftlig årsrapport till styrelsen.

REVISORER
Mom. 1

§ 10
Revisorerna skall vara två till antalet jämte en ersättare och väljs på en tid av ett år.
DERAS UPPGIFT ÄR
Att granska styrelsens och funktionärernas förvaltning, protokoll och räkenskaper samt inventera Gillets tillhörigheter
Att vid årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse, varvid de till- eller avstyrker ansvarsfrihet

Mom. 2

Räkenskapsåret omfattar 1 januari till 31 december.

Mom. 3

Revision skall vara avslutad två veckor före årsmötet.

STADGEÄNDRING

§ 11

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast l(en) månad före allmänt möte.
För fattande av beslut fordras 65% majoritet på två på varandra följande medlemsmöten.
UPPLÖSNING

§ 12
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För beslut om Gillets upplösning fordras 75% majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte och ett
kvartalsmöte.
Gillet kan dock ej upplösas så länge minst 11 medlemmar vill behålla föreningen.
I händelse av Gillets upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt medlemmarnas beslut.

Dessa stadgar skrevs
Reviderades
Reviderades
Reviderades
Reviderades
Reviderades

1976 02 24 /IG
1981 10 29 /KW
1982 05 11 /KW
1985 11 17
1993 02 21
2013 09 26 avs §3 mom 1

Väsentliga ändringar finns dokumentera avseende de i kvartalsmötesprotokoll 2005 04 09 och 2005 09 18
Reviderades 2016 02 23 avs §7 mom 2
Reviderades 2021 02 19 avseende §8 mom 1 och 4

Spånga i februari 2021

Erik Enfors
Ordförande
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