STADGAR FÖR INTERNATIONELLA FOLKDANSKLUBBEN I STOCKHOLM
§1
• Mom. 1. Internationella folkdansklubben är en förening med uppgift att sprida intresse och kännedom om
skilda länders folkdanser, visor och musik, samtidigt som den därigenom verkar för vidgad förståelse mellan
folken.
• Mom. 2. Klubben är politiskt och religiöst obunden.
§ 2 MEDLEMSSKAP
• Mom. 1. Medlemsskap i klubben kan av styrelsen beviljas envar, som är villig att verka i föreningens anda,
inbetala stadgade avgifter och i övrigt fullgöra sina förpliktelser mot klubben.
• Mom. 2. Medlem som resterar med sina avgifter eller står i ekonomisk skuld till klubben, stör klubbens
aktiviteter eller på annat sätt motarbetar klubben, kan av styrelsen efter varning uteslutas.
• Mom. 3. Årsmötet kan utse hedersmedlem.
§ 3 AVGIFTER
• Mom. 1. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.
• Mom. 2. Styrelsen beslutar om kursavgifter.
• Mom. 3. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.
§ 4 MÖTEN
• Mom. 1. Klubben har årsmöte senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utfärdas minst 6
veckor före årsmötet.
• Mom. 2. Motionsrätt till årsmötet tillkommer varje röstberättigad medlem. För att kunna upptas till behandling
måste motion vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
• Mom. 3. Extra möte kan av styrelsen sammankallas då denna finner nödvändigt, och måste inkallas då minst
en tredjedel av klubbens medlemmar gjort skriftlig framställan därom eller då revisorerna påkallar det. Kallelse
till extra möte skall utfärdas minst 2 veckor i förväg.
• Mom. 4. Röstberättigad är endast medlem som erlagt stadgade avgifter.
§ 5 STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING
• Mom. 1. Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter, nämligen ordförande,
vice ordförande, sekreterare, kassör och en övrig ledamot jämte det antal suppleanter som beslutas av
årsmötet.
Årsmötet väljer styrelse – ordförande, kassör, övriga ledamöter och suppleanter. Ordförande utses på ett år i
taget. Antalet ledamöter utöver ordförande är fyra. Kassören väljs på årsmötet, övriga funktioner fördelas internt
av styrelsen. Varje år väljs två av de fyra ledamöterna på två år samt suppleanterna på ett år.
Suppleanterna skall kallas till klubbstyrelsens sammanträden och har därvid yttrande- och förslagsrätt, men ej
rösträtt. När ledamot är förhindrad att delta i styrelsens arbete inträder suppleant i den ordning som bestäms vid
valet.
• Mom. 2. Årsmötet väljer 2 revisorer och 2 suppleanter för en tid av 1 år, att granska styrelsens förvaltning.
• Mom. 3. Valberedning bestående av 1 - 3 personer väljs av årsmötet för en tid av 1 år. Valberedningen
kan adjungera kursrepresentanter för sitt arbete.
• Mom. 4. Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst 2 styrelseledamöter
och/eller kursansvariga så kräver. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter blivit kallade senast en vecka före
mötet och minst 4 av dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om ett förslag får lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
Protokoll förs vid styrelsemötet.
Styrelsen är ansvarig för klubbens förvaltning. Styrelsen utser dansledare, d.v.s. personer som ansvarar för viss
danskurs.
Medlemmar kan närvara med yttranderätt vid styrelsemöte.
• Mom. 5. Räkenskapsåret sammanfaller med löpande kalenderår. Årets räkenskaper jämte erforderliga
handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före årsmötet.
Revisionsberättelse skall föreläggas årsmöte och innehålla till- eller avstyrkande av styrelsens ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.
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§ 6 STADGEÄNDRINGAR
• Mom. 1. Ändringar av stadgar kan beslutas av två på vardera följande årsmöten, varav ett ordinarie. Av
närvarande röstberättigade medlemmar skall minst två tredjedelar biträda beslutet.
• Mom. 2. Förslag till ändringar av stadgar skall tillställas medlem samtidigt som kallelse till årsmöte.
§ 7 UPPLÖSNING
• Mom. 1. Beslut om klubbens upplösning kan fattas i samma ordning som gäller stadgeändringar.
• Mom. 2. Klubbens eventuella tillgångar disponeras på det sätt som bestäms av det sista av de möten som
beslutar om upplösning.
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