Föreningen Happy Feet Linedancers i Uppsala
Stadga antaget 3 juni 1999 och ändrat 26 april 2008
§1 Ändamål
Moment 1. Happy Feet är en ideell förening vars syfte är att skapa intresse för och
kunskap om linedance. förening syftar till att bereda dess medlemmar tillfälle till
utövande och förkovra i linedance och att genom kurser, uppvisningar och
demonstrationer verka för dansens utbredning.
Moment 2. Föreningen skall stimulera till gott kamratskap och berikat nöjesliv.
Moment 3. Föreningen har sin hemort i Uppsala kommun.
Moment 4. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§2 Medlemskap
Moment 1. Inträde i föreningen beviljas person som ägnar sig åt linedance och i övrigt
främjar föreningens syften och efterlever dessa stadgar.
Moment 2. Medlemskap beviljas/ avslås av styrelsen. Avslag får endast ske om det kan
antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens syften.
Moment 3. Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman, årsmötet att gälla för
nästkommande kalenderår. Reducering av medlemsavgiften kan beviljas av
styrelsen.
Moment 4. Föreningen för ett medlemsregister på data. Registret innehåller uppgifter om
medlemmarnas namn, adress, telefon nummer mailadress och huruvida
medlems- och kursavgift är betald. Registret är endast för internt bruk och
kommer inte att vara tillgängligt på internet.
Moment 5. Medlems som inte har betalat medlemsavgift under innevarande år får anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemsskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen.
Moment 6. Medlem som inte fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen
skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem
har vädjorätt hos föreningsstämman. Vill medlemmen utnyttja denna rätt skall
hon/han meddela styrelsen senast 14 dagar före föreningsstämman.
§3 Medlem
Moment 1. Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas.
Moment 2. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Moment 3. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har
fattats av organ inom föreningen.
Moment 4. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.

§4 Styrelsen
Moment 1. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Hela styrelsen har ansvar för
föreningens ekonomi och protokoll. Föreningens angelägenheter handhas av
styrelsen. Den skall, inom ramen för föreningens stadgar verka för föreningens
framåtskridande och till medlemmarnas intressen.
Moment 2. Det åligger styrelsen särskilt att;
-tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
-verkställa på föreningsstämman fattade beslut;
-Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
-ansvar för och förvalta föreningens medel;
-föra inventarieförteckning.
Moment 3. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en är ordförande och högst tre
suppleanter. Mandattiden för ordföranden är ett år. Mandattiden för de övriga
ledamöter är två år. Dessa tillsätts växelvis så att hälften väljs på jämna år och
hälften på udda år. Mandattiden för suppleanter är ett år. Den som väljs till
styrelsen skall vara medlem i föreningen.
Moment 4. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
Teckningsrätten gäller till nästa årsstämma, den kan återkallas av styrelsen.
Firmatecknare utses vid styrelsens konstituerande sammanträde, som skall äga
rum snarast efter föreningsstämman.
Moment 5. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller halva antalet styrelsemedlemmar
så bestämmer.
Moment 6. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och
minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av
styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.
Moment 7. Kallelsen skall ha gått ut 14 dagar innan styrelsesammanträdet skall hållas.
Suppleanter skall kallas till sammanträden. Vid förhinder för ledamot inträder
suppleant enligt en av föreningsstämmans fastställd turordning. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m.
nästföljande föreningsstämma enligt samma ordning. Styrelsen får utse person
till adjungerad ledamot. Sådan person har inte rösträtt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Personen får utses till befattning inom
styrelsen.
Moment 8. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande
mening skall antecknas till protokollet om ledamoten så önskar.
Styrelseprotokollen är inte offentliga. Styrelsen kan besluta att offentliggöra ett
eller delar av ett styrelseprotokoll.
Moment 9. Styrelseledamöter får inte vara med och besluta i frågor som rör avtal mellan sig
och föreningen. De får inte heller handlägga frågor mellan föreningen och
någon annan part som de har intressegemenskap med, exempelvis tecknande
av avtal med någon släkting. Varje ledamot måste själv upplysa de övriga i
styrelsen om eventuella jävsförhållande om detta blir aktuellt.

Moment 10. Styrelsen skall sammanställa en verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning för det gångna verksamhetsåret. Dessa skall lämnas till
revisorerna för granskning minst sex veckor före den ordinarie
föreningsstämman och redovisas för medlemmarna på stämman. Styrelsen
skall skriva en verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
som skall presenteras för medlemmarna på stämman.
Moment 11. Konstituerande styrelsesamanträdet.
Den nya styrelsen skall hålla ett konstituerande styrelsesammanträde så snart
som möjligt efter föreningsstämman. Vid det konstituerande
styrelsesamanträdet förekomma följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Utse sekreteare för mötet
Utse protokolljusterare
Utse sekreterare för ett år
Utse Kassör för ett år
Utse övriga eventuella befattningar
Beslut om föreningens firmatecknare för ett år. Namnen förs in i protokollet och
denna paragraf justeras omedelbart.
9. Övriga frågor
10. Tid och plats för nästa styrelsemöte.

§5 Revision
Moment 1. Föreningens kontrollerande organ är revisionen. För granskningen av styrelsens
förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet minst en ordinarie
revisor och minst en revisorssuppleant för en mandattid av ett år. Kopior av
styrelseprotokollen skall kontinuerligt skickas till revisorerna.
Moment 2. Senast sex veckor före föreningsstämman ska styrelsens förvaltningsberättelse
och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom 14
dagar ska avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet
för styrelsemedlemmarna tillstyrks.
§6 Verksamhets- och räkenskapsår
Moment 1. Verksamhetsåret omfattar kalenderåret. Föreningens räkenskaper förs per
kalenderår. För ekonomiska beslut är hela styrelsen gemensamt ansvarig.
§7 Föreningsstämma
Moment 1. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Minst en
föreningsstämma, årsmötet, ska hållas varje år. Den skall äga rum senast den
sista mars. Kallelse med föredragningslista och information om datum, tid och
plats skall finnas tillgänglig för medlemmarna på hemsidan och i pappersformat
på kurserna minst 14 dagar före föreningsstämman.
Moment 2. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen minst en månad före
föreningsstämman.

Moment 3. Vid föreningsstämman, årsmötet förekommer följande ärenden.
1.
2.
3.
4.

Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande för mötet och sekreterare för mötet.
Val av 2 justeringspersoner, samt jämte ordförande ska justera mötesprotokollet,
samt 2 rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I detta beslut får inte
styrelsen deltaga.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan, samt budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av:
a. Föreningens tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två år.
c. Första, andra och tredje suppleant i styrelsen, för en tid av ett år.
d. Minst en revisor och minst en revisorsuppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsen delta.
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år i vilken en ska
vara sammankallande.
Paragraf 7 moment 10 justeras omedelbart.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
medlemmar minst en månad före årsmötet.
12. Övriga frågor.
Moment 4. Rösträtt vid föreningsstämman, årsmöte tillkommer medlem som fyllt 16 år och
fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Röstningen får ej ske genom ombud.
Omröstningen sker öppet om inte någon medlem begärt sluten omröstning.
Moment 5. Extra föreningsstämma få begäras av styrelsen. Extra föreningsstämma får även
begäras av revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna.
En skriftlig redogörelse för skälen bör lämnas i dessa fall. Det är styrelsens
ansvar att ordna med mötet. Extra föreningsstämma får endast behandla den/
de frågor som extra föreningsstämman utlysts på.
Vid extra föreningsstämman skall följande föredragningslista gälla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare.
Fråga om extra föreningsstämman blivit behörigen utlyst.
Ärenden var på extra föreningsstämman utlyst
Avslutning.

Kallelse med föredragningslista och information om datum, tid och plats skall finnas
tillgänglig för medlemmarna på hemsidan och i pappersformat på kurserna minst 14 dagar
före extra föreningsstämman.
§8 Fyllnadsval
Moment 1. Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid föreningsstämma.

§9 Stadgefrågor
Moment 1. Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två på varandra
följande föreningsstämmor varav ett årsmöte, samt ska vardera mötet biträdas
av minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Föreningsstämmorna skall äga
rum med minst en månads mellanrum.
§10 Föreningens upplösning
Moment 1. Vid beslut om föreningens upplösning skall minst tre fjärdedelar av de närvarande
röstberättigade vara eniga därom på två på varandra följande
föreningsstämmor varav ett årsmöte. Föreningsstämmorna skall äga
rum med minst en månads mellanrum. Kallelsen till sådant möte skall utgå
skriftligen till samtliga medlemmar minst två veckor före
sammanträdets hållande. I beslut om upplösning skall ange att föreningens
tillgångar skall användas för linedance främjande ändamål.
§11 Övrigt
Moment 1. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att dessa stadgar finns tillgängliga för
medlemmarna.
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