STADGAR FÖR FÖRENINGEN TANGO JAMT
§ 1. Namn och syfte
TangoJamt är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening i Jämtland,
med säte i Östersund. Föreningens målsättning är att:
• utöva och sprida argentinsk tango och närbesläktade danser.
• verka för en livskraftig och kreativ tangomiljö med gemenskap och
sammanhållning
§ 2. Medlem
Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande kalenderår
§ 3. Avgifter
Medlemsavgift för nästkommande kalenderår fastställs av årsmötet
§ 4. Verksamhetsperioder
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår och styrelsens arbetsår går från årsmöte till
årsmöte. Verksamhetsplan och budget skall finnas för innevarande och nästkommande
kalenderår.
§ 5. Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsens
ledamöter väljs på två år, där tre väljs vartannat år och två vartannat. Suppleanter och
ordföranderollen väljs på ett år.
Utöver ordförande utser styrelsen inom sig övriga befattningar. Det ska alltid finnas kassör
och firmatecknare. Firman tecknas av två ledamöter i förening.
§ 6. Revisorer
Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn väljs på två år och suppleanten
på ett år. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn
tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.
Revisorn avger även revisionsberättelsen vid årsmötet.
§ 7. Valberedning
För förberedande av val av styrelsemedlemmar och revisorer inom föreningen utses av
årsmötet en valberedning bestående av två ordinarie och en suppleant. Ordinarie valberedare
väljs på två år, suppleant på ett år.
§ 8. Sammankomster
8:1 Årsmöte
Årsmöte ska hållas inom tre månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse med
föredragningslista ska sändas till medlemmarna per e-post minst fyra veckor före mötet.
Medlem ansvarar själv för att klubben alltid har medlemmens aktuella e-postadress. Motioner
från medlemmar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Röstberättigad är ny medlem som betalat medlemsavgift senast tre veckor före mötet, samt
föregående års medlem som betalat medlemsavgift senast tre dagar före mötet. Uppdaterad
medlemslista skall finnas tillgänglig inför mötet. Endast närvarande medlemmar har rösträtt.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Alla val ska ske genom
öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid personval bestäms
utgången genom lottning. Övriga beslut tas med två tredjedelars majoritet.
Vid mötet ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.

Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. Justerare är
även rösträknare.
5. Fråga om mötet utlysts i laga ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorns berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsplan för innevarande och nästkommande verksamhetsår
12. Budget för innevarande och nästkommande räkenskapsår
13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
14. Val av ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning och valberendningssuppleanter
18. Behandling av inkomna motioner
19. Behandling av styrelsens förslag
20. Övriga ärenden som ej kräver beslut
21. Årsmötets avslutande
8:2 Föreningsmöte
Föreningsmöte hålls när styrelsen anser att så är behövligt, eller när minst 10% av
medlemmarna så kräver. Vid föreningsmötet får endast de ärenden förekomma som upptagits
i kallelsen. Kallelse inklusive dagordning ska skickas per e-post till medlemmarna senast tre
veckor före mötet.
8:3 Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ordinarie styrelseledamöter
så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid
lika antal röster har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Styrelsen bör
ha minst fem möten per arbetsår.
§ 9. Stadgeändring
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast
tre veckor före årsmötet. För ändring av dessa stadgar fordras att beslut härom fattas på två
efter varandra följande föreningsmöten varav ett är årsmöte. Beslut skall vid båda tillfällena
ha träffats med minst två tredjedelars majoritet.

§ 10. Utträde respektive uteslutning ur föreningen
Medlem som inte betalat in medlemsavgift, eller efter påminnelse underlåtit att betala
kursavgift, förlorar sitt medlemskap. Medlem som på ett uppenbart sätt gravt har skadat
föreningen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Beslut får inte fattas
innan medlemmen fått en chans attyttra sig. Beslut om återinträde för medlem som en
gång uteslutits ur föreningen fattas likaledes av styrelsen. Utesluten medlem har
vädjorätt till årsmötet.
§ 11. Föreningens upplösande
För beslut om upplösande av föreningen fordras beslut med minst två tredjedelars majoritet
på två efter varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid upplösandet
skall föreningens tillgångar användas till ett med föreningens syften förenligt ändamål.

Dessa stadgar har antagits vid bildandet av föreningen TangoJamt 2006-12-10

Vid eventuella stadgeändringar ska datum för revidering listas nedan:

Ändring 1.
Första beslutet vid årsmötet 2022-03-21 – omfattande revidering och uppdatering av
stadgarna

