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Föreningsstadgar 
 

 

Upprättad 2007-06-24 vid bildandet av föreningen i Boda, Österåker. 

Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 

Reviderad 2012-10-16 vid extra medlemsårsmöte. 

Reviderad 2017-03-18 vid ordinarie årssmöte. 

 

 

§ 1 Föreningens namn och mål 

Föreningens namn är Eastfield’s Linedancers Club (EFLD). Dess mål är att med en 

demokratisk uppbyggnad främja och stimulera intresse och kursverksamhet i Linedance. 

 

§ 2 Föreningens uppgift 

Eastfield’s Linedancers Club har till uppgift 

– att bedriva och stimulera kursverksamhet som ger förutsättningar för den enskilda 

människan att utveckla kunskap och färdighet inom Linedance 

– att sprida kännedom om Linedance genom information, kurser och uppvisningar 

– att föreningens verksamhet bedrivs på ett demokratiskt sätt med positivt fysiskt 

psykiskt, socialt och kulturellt inflytande på allmänheten. 

 

§ 3 Medlemskap 

Medlem i Eastfield’s Linedancers Club är enskild person som 

– anslutit sig till föreningens program och stadgar 

– till föreningen betalt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår 

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer 

att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslut skall skälen redovisas. 

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått 

avslag på medlemsansökan. 

 

Medlem som vill avsluta sitt medlemskap, skall meddela detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

 

Obetald medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, anses som ej medlem i 

föreningen. 
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§ 4 Uteslutning mm 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att 

betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 

eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

 

Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen I beslut skall skälen redovisas. Beslutet skall 

inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

 

Om tillräckliga skäl för uteslutningen inte föreligger får föreningen i stället meddela 

medlemmen varning. 

 

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter 

• skall betala medlems- och kursavgift vid vårtermins resptektive hösttermins kursstart 

dock senast 1 vecka efter kursens start, samt de övriga avgifter som beslutas av 

föreningen. Nya medlemmar som ansluter sig till föreningen vid höstterminens 

kursstart betalar medlems- och kursavgift enbart för denna termin. Stödmedlem (icke 

dansande) skall betala medlemsavgift vid respektive terminsstart eller per helår vid 

vårterminens start. 

• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar 

medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens 

verksamhet offentliggörs, oavsett framställningsform, t ex på föreningen hemsida, 

samt också tillhandahålls föreningens samarbetspartners 

• skall följa förenings stadgar och beslut som fattats av föreningen, 

eventuell tvist se Stadgar §16 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning 

av föreningen 

 

Kommentar: Uppgifterna i medlemsregistret får aldrig användas på ett olämpligt, stötande eller 

otillåtet sätt. Personnummer får aldrig publiceras. Föreningsmedlem som kan åberopa särskilda 

skäl har rätt att neka publicering. 
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§ 6 Avgifter 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet, gällande nästkommande kalenderår. 

 

Kursavgift 
Kursavgift för dansutbildningen fastställs av styrelsen. 

 

§ 7 Föreningens verksamhet 

Allmänt 
Föreningen skall 

- främja gemenskap med andra föreningar och grupper som bedriver dansverksamhet 

- medverka i medlemsträffar och instruktörsträffar 

- tillhandahålla information om linedance till föreningar och allmänhet 

- anordna dansaktiviteter för föreningsmedlemmar och övriga linedanceföreningar 

och klubbar 

- anordna offentliga dansföreställningar och uppvisningar för att inspirera enskilda 

och grupper att ansluta sig till Eastfield’s Linedancers Club. 

 

Kursverksamhet 
Föreningen skall 

- bedriva grund- och vidareutbildning i linedance för föreningsmedlemmarna 

- fastställa och debitera kursavgiften som betalas av medlemmarna för dansutbildningen 

- rekrytera och utbilda dansinstruktörer för att leda dansutbildningen. 

 

§ 8 Årsmötet 

Eastfield’s Linedancers Club beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

Årsmötet skall hållas varje år före mars månads utgång. Styrelsen kallar till årsmötet senast 4 

veckor före detta. Kallelse till årsmöte utsänds via mail och publiceras på hemsidan. 

 

Röstberättigade vid årsmötet är alla medlemmar som betalt medlemsavgift och är över 15 år. 

Rätten att motionera till årsmötet har varje medlem. Motioner skall vara styrelsen tillhanda 

senast 2 veckor före årsmötet. 

 

Valbar till styrelsen är varje enskild medlem som uppfyller krav för medlemskap enl Stadgar 

§3. 

 

Förslag till dagordning för årsmötet upprättas av styrelsen och blir tillsammans med 

verksamhetsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet. 

Årsmötesprotokollet är en offentlig handling. 
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Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 

• Mötets öppnande 

• Fastställande av röstlängd 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 

• Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

• Mötets behöriga utlysande och fastställande av föredragningslistan 

• Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

• Revisorernas berättelse 

• Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångena verksamhetsåret 

• Behandling av motioner och propositioner 

• Fastställande av medlemsavgift till kommande verksamhetsår 

• Val av ordförande 2 år 

• Val av kassör 2 år 

• Övriga val av 4-7 ledamöter 2 år   

• Val av minst 1suppleant 1 år 

• Val av 1-2 revisorer + 1 suppleant 1 år 

• Val av valberedning: 

3 representanter varav 1 sammankallande 1 år 

• Övriga frågor 

• Mötets avslutande 
 

Kommentar: mandattiderna ligger så att hälften av styrelsen väljs vartannat år. 

 

§ 9 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls efter beslut av föreningsstyrelse eller då minst 2/3 av föreningens 

medlemmar så begär för behandling av en viss fråga. Till extra årsmöte utgår kallelse 

till föreningsmedlemmarna senast 4 veckor före mötet. 

 

§ 10 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

Medlem som har betalat gällande medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år 

har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

 

§ 11 Styrelsen 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen skall 

bestå av 1 ordförande, 1 kassör, 1 sekreterare samt ytterligare 3-6 ordinarie ledamöter (gärna 

minst en instruktörsrepresentant) och minst 1 suppleant. Styrelsen väljs på årsmötet. 

Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs på 2 år. 

 

Firmatecknare 
Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 
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§ 12 Styrelsens uppgifter 

Styrelsens uppgift är att 

– konstituera sig med hänsyn till kompetens, intresse och tid 

– förbereda ärende som skall föreläggas årsmötet 

– verkställa årsmötets beslut 

– utarbeta och verkställa föreningens verksamhetsplan 

– ansvara för föreningens tillgångar 

– ansvara för budget för varje verksamhetsår 

– upprätta årsredovisning för varje verksamhetsår 

 

§ 13 Styrelsemöte 

Styrelsen skall hålla minst 4 protokollförda möten per kalenderår. Kallelse till ordinarie 

möten utfärdas minst 1 vecka före sammanträdet, extramöten får sammankallas med kortare 

varsel. 

 

Styrelsen är beslutsför när fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 

gäller den mening som ordförande stödjer. 

 

§ 14 Verksamhets- och Räkenskapsår samt revision 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. De av årsmötet 

valda revisorerna skall granska föreningens verksamhet och förvaltning. Revisorerna 

(en alt. två ordinarie och en suppleant) väljs på 1 år. Årsrevision skall vara styrelsen 

tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. 

 

§ 15 Stadgar 

Föreningens stadgar gäller samtliga medlemmar. Stadgarna gäller oinskränkt till dess 

ändring beslutas. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra 

medlemsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

§ 16 Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist 

skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna 

för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den 

skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, 

delas lika mellan parterna. 

 

§ 17 Upplösning 

För upplösning av föreningen fordras beslut av en 2/3 majoritet på ett ordinarie årsmöte och 

ett efterföljande extra årsmöte. Föreningens styrelse skall förelägga årsmötena förslag på hur 

den skall förfara med föreningens tillgångar. 


