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Reviderade vid extra medlemsmöte 2008-01-22 och årsmöte 2008-03-11. 
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§ 1 Föreningens ändamål 
 
Mom 1 Troll8an Squaredancers är en ideell förening, som är ansluten till 

SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs) 
med uppgift att: 

 
• Skapa intresse för och kunskaper om modern squaredans 

enligt CALLERLAB. 
• Stimulera till gott kamratskap och ett berikat nöjesliv. 
• Skapa förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika 

nationer. 
 
Föreningen bildades år 1986. 
 

Mom 2 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
 
Mom 3 Föreningen har sin hemort i Trollhättan. 
 
 
 
§ 2 Medlemskap 
 
Mom 1 Inträde i föreningen beviljas person som ägnar sig åt squaredans 

enligt CALLERLAB och i övrigt främjar föreningens syften och rättar 
sig efter dess stadgar. 

 
Mom 2 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som 

anordnas för medlemmarna. Till graduering av nybörjare äger endast 
graduerade tillträde. 

 
Mom 3 Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig 

ordning har fattats av organ inom föreningen. 
 
Mom 4 Medlem som inte följer dessa stadgar eller i dessa beskrivna 

skyldigheter eller som skadar föreningen eller dess verksamhet kan 
uteslutas vid ordinarie styrelsemöte. Utesluten medlem har vädjorätt 
hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall han 
meddela styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

 
 
 
§ 3 Medlemsavgift 
 
Mom 1 Medlemsavgift till föreningen bestäms av årsmötet att gälla från och 

med nästa kalenderår. Medlemsavgift för innevarande år skall 
erläggas före 1 mars eller snarast efter nyvunnet medlemskap. 
Avgiften skall för squaredansare innefatta avgift till Swedish 
Association of American Square Dance Clubs, SAASDC. 

 
Mom 2 Stödjande medlem och ungdom betalar halva medlemsavgiften. 
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§ 4 Årsmöte 
 
Mom 1 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas 

före sista mars. Skriftlig kallelse skall utsändas till alla medlemmar 
senast 21 dagar före årsmötet. 

 
Mom 2 Rösträtt vid årsmöte och föreningsmöten tillkommer medlem som 

erlagt medlemsavgift för innevarande år och i övrigt fullgjort sina 
skyldigheter mot föreningen. 

 
Mom 3 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar 

före årsmötet. 
 
Mom 4 Årsmötets dagordning skall innefatta minst följande punkter: 
 

1 Mötets öppnande 
2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
3 Fastställande av dagordning 
4 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 
5 Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, för mötet, att 

jämte ordföranden justera protokollet 
6 Upprätta förteckning över närvarande röstberättigade 
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste 

verksamhetsåret 
8 Ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsåret 
9 Uppläsning av revisionsberättelse 
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret 
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 

innevarande verksamhetsår 
12 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
13 Fråga om antal ledamöter i styrelsen 
14 Val av styrelsemedlemmar 
15 Val av två (2) revisorer samt två (2) revisorsuppleanter 
16 Val av valberedning bestående av minst tre (3) personer 

varav en sammankallande 
17 Fastställande av firmatecknare fram till nästa årsmöte 
18 Av styrelsen eller medlemmar väckta förslag 
19 Övriga frågor 
20 Mötets avslutande 
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§ 5  Styrelsen 
 
Mom 1 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall, 

inom ramen för dessa stadgar, verka för föreningens framåtskridande 
samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

 Det åligger styrelsen särskilt att 
a) planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
b) verkställa av årsmötet fattade beslut 
c) ansvara för och förvalta föreningens medel 
d) tillse att föreningens stadgar och andra bindande regler 

efterlevs 
 
Mom 2 Årsmötet utser styrelsen, vilken skall bestå av ordförande, vice 

ordförande, sekreterare och kassör samt totalt, inklusive dessa, 
bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter, varav minst 5 skall vara 
ordinarie och resten suppleanter. Mandattid för ordinarie ledamöter 
skall vara 2 år, samt för suppleanter 1 år. 
Antalet ledamöter respektive suppleanter avgörs vid varje årsmöte 
efter förslag från valberedningen. Hälften av ledamöterna skall väljas 
växelvis vartannat år. Adjungerad ledamot har ej rösträtt. 

 
Mom 3 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet 

styrelseledamöter så bestämmer. 
 
Mom 4 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till 

sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. 
 
Mom 5 Styrelsemöte skall hållas minst 5 gånger per år. 
 
Mom 6 Vid sammanträde skall protokoll föras och dessa skall justeras av 

ordföranden jämte 1 justeringsman. 
 
Mom 7 Valberedningen skall bestå av minst 3 personer, varav en 

sammankallande. 
 
 
 
§ 6 Fyllnadsval 
 
Mom 1 Avgår styrelseledamot under pågående verksamhetsår och styrelsen 

till följd härav inte länge är beslutsför eller om den inte anser sig 
kunna genomföra sin uppgift, skall styrelsen kalla till förenings-
stämma för fyllnadsval. 
Vid fyllnadsval utses funktionär för tiden fram till nästkommande 
årsmöte. 
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§ 7 Verksamhetsår, räkenskapsår samt revision 
 
Mom 1 Verksamhetsåret och räkenskapsåret skall sammanfalla med 

kalenderåret. 
 
Mom 2 För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig. 
 
Mom 3 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens 

räkenskaper utser årsmötet två (2) ordinarie revisorer och två (2) 
revisorsuppleanter, vardera för en mandattid av ett år. 

 
Mom 4 Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar före 

årsmötet, vilka inom 14 dagar skall avge revisionsberättelse med 
angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
tillstyrks. 

 
Mom 5 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper 

under det förflutna räkenskapsåret. Revisorerna har rätt att ta del av 
föreningens räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar. 

 
 
 
§ 8 Stadgefrågor 
 
Mom 1 Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av två 

(2) på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara 
årsmöte. Förslaget skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de 
avgivna rösterna. 

 
Mom 2 Möten enligt ovan skall äga rum med minst en månads mellanrum. 

Kallelse till sådant möte skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar 
minst 21 dagar före mötets hållande. 

 
 
 
§ 9 Upplösning av föreningen 
 
Mom 1 Vid beslut om föreningens upplösning skall minst 3/4 av de 

närvarande vara eniga därom på två (2) på varandra följande 
medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. 

 
Mom 2 Möten enligt ovan skall äga rum med minst en månads mellanrum. 

Kallelse till sådant möte skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar 
minst 30 dagar före mötets hållande. 

 
Mom 3 Vid föreningens upplösning skall dess böcker, protokoll och 

handlingar arkiveras på lämpligt sätt. Eventuella tillgångar skall 
tillfalla SAASDC. 
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§ 10 Övrigt 
 
Mom 1 Utöver dessa stadgar gäller SAASDC's stadgar och föreskrifter samt 

utgivna underlag från CALLERLAB, allt i tillämpliga delar. 
 
Mom 2 Styrelsen skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och 

anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna. 


