Tangorama
Ideell förening i Helsingborg

Stadgar
Senast reviderade vid årsmöte den 14 december 2010

§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att stimulera intresset för argentinsk tangodans och kultur i nordvästra
Skåne.
Föreningen skall anordna musik- och danskvällar samt kurser i argentinsk tango för medlemmar
och intresserad allmänhet.

§ 2 Medlemskap
Enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål kan bli medlem. Varje medlem
äger en röst.
Medlem som ej kan närvara på årsmötet, kan lämna underskriven fullmakt till annan närvarande
medlem. Fullmakten skall registreras innan årsmötet påbörjas.
Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas på
årsmöte eller extra årsmöte.
Önskar medlem framlägga en motion till årsmötet skall den vara skriftligen tillhanda styrelsen
senast den 30 oktober.

§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften beslutas årligen på årsmötet.

§ 4 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt därutöver minst fyra ledamöter. Minst två
suppleanter skall utses.
Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen.
Styrelsen väljs vid årsmöte.
Ordförande väljs av årsmötet, övriga poster i styrelsen beslutas vid konstituerande
styrelsesammanträde.

Ordinare styrelseledamöter väljs för en mandatperiod på två år, så att två väljs vartannat år för att
behålla en kontinuitet i styrelsens sammansättning. Vid förtida avgång av styrelseledamot kan
fyllnadsval med ett års mandatperiod användas för att fylla vakanser
Suppleanter väljs för en tid av ett år.
Styrelsen skall under året samlas till minst fyra protokollförda möten, två under våren och två
under hösten.
För giltighet av styrelsens beslut krävs majoritet av valda styrelsemedlemmar eller insatta
suppleanter.
Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§ 5 Tidpunkt för årsmöte
Årsmöte skall äga rum tidigast 1 december och senast 15 december.
Kallelse till årsmötet samt föreningens verksamhetsberättelse skall delges medlemmarna minst
tre veckor före årsmötet.

§ 6 Revision och räkenskapsår
Revision skall vara klar två veckor innan årsmötet.
Räkenskapsåret är brutet till 15 november.

§ 7 Årsmöte
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
Fastställande av röstlängd.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justerare som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet. Justerarna
ska även vara rösträknare.
Föreningens verksamhetsberättelse.
Balans- och resultaträkning.
Föredragande av revisors berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande det gångna året.
Val av styrelse.
Val av revisor på ett år.
Val av valberedning på ett år. En sammankallare och två ledamöter.
Firmatecknare skall vara ordförande, kassör, i förening eller var för sig.
Fastställande av medlemsavgift.
Skriftliga och i kallelsen redovisade förslag från styrelsen eller medlemmarna.
Övriga frågor.

Beslut av större ekonomisk- eller principiell betydelse för föreningen eller medlemmarna får ej
fattas om frågan ej finns med i kallelsen till mötet.

§ 8 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte eller om en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det.
Även revisorn kan begära extra årsmöte.

§ 9 Stadgeändring
Vid stadgeändring krävs beslut vid två på varandra följande möten, av vilka ett kan vara
styrelsemöte och det andra skall vara ett årsmöte. Beslut skall fattas med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.

§ 10 Upplösande av föreningen
Beslut om upplösande av föreningen måste tas på två varandra efterföljande medlemsmöten,
varav det ena är årsmöte. Tiden mellan mötena skall vara minst sex veckor. Beslut om
upplösande av föreningen måste ske med minst ¾ av antalet avgivna röster. Föreningens
tillgångar skall därvid fördelas lika mellan medlemmarna.

