Stadgar för
Swedish Association of American Square Dance Clubs
(Svenska Squaredansförbundet)
§ 1. Ändamål
§ 1.1

Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC)
är en riksorganisation med huvudinriktning att skapa intresse för och sprida
kunskaper om modern squaredans enligt CALLERLAB.
SAASDC ska därvid
– stimulera till gott kamratskap och berikat nöjesliv.
– skapa gemenskap mellan människor i olika åldrar och från olika nationer.
– verka för ett gott samarbete med andra organisationer med sådan verksamhet
som överensstämmer med SAASDC:s huvudinriktning.

§ 1.2

SAASDC är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obundet.

§ 2. Verksamhets- och räkenskapsår
§ 2.1

Verksamhets- och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret.

§ 3. Medlemskap
§ 3.1

Inträde i SAASDC kan beviljas klubb, eller sektion inom annan förening, som
ägnar sig åt squaredans och i övrigt främjar SAASDC:s syften samt följer dess
stadgar. Klubb eller sektion benämns fortsättningsvis som ”Klubb”.

§3.2

Klubb som önskar anslutning till SAASDC ska göra skriftlig ansökan. Denna ska
åtföljas av klubbens stadgar, styrelseförteckning och medlemsantal. Klubb som
inträtt i SAASDC ska fortlöpande underrätta SAASDC om stadgeändringar.

§3.3

Klubb som inte fullgör stadgeenliga skyldigheter eller bevisligen skadar
SAASDC:s verksamhet kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen.

§ 3.4

Utesluten klubb har vädjorätt hos Förbundsstämman.

§ 4 Avgifter
§ 4.1

Klubb erlägger senast 15 februari avgift till SAASDC för det antal medlemmar
som klubben redovisat året innan.

§ 4.2

För nya klubbar inbetalas avgiften enligt fastställd redovisningsrutin.

§ 4.3

Avgiftens storlek för nästkommande kalenderår beslutas av Förbundsstämman.

§ 4.4

En och samma person kan vara medlem i flera klubbar som är anslutna till
SAASDC. Avgift ska dock endast betalas av en klubb, moderklubben.

§ 4.5

Styrelsen kan efter anhållan befria klubb från avgift.

§ 5. Förbundsstämman
§ 5.1

Förbundsstämman är SAASDC:s högsta beslutande organ.

§ 5.2

Förbundsstämman ska hållas varje år före juni månads utgång.

§ 5.3

Klubb som fullgjort sin betalningsskyldighet till SAASDC har rätt att utse ett (1)
ombud från klubben samt därutöver enligt följande kvotering:
ytterligare ett (1) ombud från klubb som betalt för mellan 50 - 99 medlemmar
samt ännu ett (1) ombud från klubb som betalt för fler än 99 medlemmar.
Varje ombud har en röst vid Förbundsstämman och kan endast representera en
klubb samt dessutom genom fullmakt rösta för ytterligare ett ombud från egen
klubb. Som fullmakt gäller bestyrkt protokollsutdrag eller bestyrkt styrelsebeslut.

§ 5.4

Den som är medlem i klubb som är ansluten till SAASDC har rätt att närvara vid
Förbundsstämman och har där yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 5.5

Styrelsen, revisorerna och valberedningen ska kallas till, och om hinder ej
föreligger, närvara vid Förbundsstämman och har där yttrande och förslagsrätt
men ej rösträtt.

§ 5.6

Kallelse till ordinarie eller extra Förbundsstämma ska sändas ut minst åtta (8)
veckor före stämman.

§ 5.7

Till SAASDC ansluten klubb äger rätt att lämna motion till Förbundsstämman
inom tid som anges i § 5:8 nedan.

§ 5.8

Motioner enligt § 5:7 ska vara SAASDC:s styrelse tillhanda senast tio (10) veckor
före Förbundsstämman.
Motioner som avser stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda före januari
månads utgång.

§ 5.9

Förslag på dagordning till Förbundsstämman upprättas av styrelsen och utsändes,
tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelser, senast tre (3) veckor före
stämman.

§ 5.10

Förbundsstämman väljer följande stämmofunktionärer:
– ordförande
– vice ordförande
– sekreterare
– två (2) protokollsjusterare tillika rösträknare
– fullmaktskommitté

§ 5.11

§ 5.12

Vid Förbundsstämman ska följande ärenden förekomma:
1
Förbundsstämmans öppnande
2
Fråga om Förbundsstämmans behöriga utlysande
3
Val av Förbundsstämmofunktionärer
4
Röstlängd och fullmakter
5
Godkännande av dagordning
6
Anmälan av frågor som tas upp under punkt 20
7
Verksamhetsberättelse avseende föregående verksamhetsår
8
Bokslut avseende föregående verksamhetsår
9
Revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår
10
Fråga om ansvarsfrihet avseende föregående års styrelse
11
Behandling av motioner och propositioner
12
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
13
Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
14
Beslut om arvoden och traktamenten för styrelseledamöter och övriga
funktionärer för kommande verksamhetsår
15
Budgetförslag för kommande verksamhetsår
16
Beslut om antal styrelseledamöter
17
Val av styrelse
18
Val av revisorer och revisorsuppleanter
19
Tillsättande av valberedningskommitté
20
Frågor anmälda under § 6
21
Mötets avslutande
SAASDC:s styrelse ska bestå av:
Ordförande, mandattid 1 år
samt minst sex (6) och högst tio (10) vid Förbundsstämman valda ordinarie
ledamöter med mandattid av 2 år och växelvis avgång.
Antalet ledamöter avgörs vid varje årsmöte efter förslag från valberedningen.
Om styrelseledamot lämnar sitt uppdrag under pågående verksamhetsår äger
styrelsen rätt att göra fyllnadsval. Sådant val gäller fram till närmast påföljande
årsstämma.

§ 5.13

För granskning av SAASDC:s räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer
Förbundsstämman två (2) revisorer jämte minst en suppleant till dessa.

§ 5.14

Valberedningskommittén ska bestå av sammankallande och minst två (2)
övriga ledamöter valda av Förbundsstämman.

§ 5:15 Vid val till styrelse och valberedning ska, så långt det är möjligt, hänsyn tas till
god geografisk spridning.

§ 6. Styrelsen
§ 6.1

SAASDC leds av en styrelse, vald av Förbundsstämman.

§ 6.2

Styrelsen är mellan Förbundsstämmorna SAASDC:s beslutande organ.

§ 6.3

Vid sitt konstituerande möte utser styrelsen
– vice ordförande
– sekreterare
– kassör
– behövliga arbetsgrupper

§ 6.4

Styrelsen kallas till sammanträde enligt plan, dock minst två gånger per år, utöver
konstituerande möte. Om minst 2/3 av styrelsemedlemmarna så önskar kan ett
styrelsemöte påkallas.

§ 6.5

Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 delar av antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 6.6

Vid sammanträden ska protokoll föras. Distribution sker enligt sändlista som
fastställts av styrelsen.

§ 6.7a

Organisationens firma tecknas av ordförande, vice ordförande, sekreterare och
kassör, två i förening varav minst en är ordförande eller vice ordförande.

§6.7b

Firmans post- och bankgirokonton får tecknas av kassören ensam.

§ 7 Valberedningskommittén
§ 7.1

Valberedningskommittén sammanträder när sammankallande så bestämmer.

§ 7.2

Valberedningskommittén ska senast under januari månad mötesåret fråga dem,
vilkas mandatperiod går ut vid stämmans slut, om de är villiga att kandidera för
den kommande mandatperioden.

§ 7.3

Senast fem (5) veckor före Förbundsstämman ska valberedningskommittén
delge styrelsen sitt förslag beträffande val enligt SAASDC:s stadgar.

§ 7.4

Valberedningskommittén ska protokollföra sitt beslut till förslag och efter
Förbundsstämman överlämna detsamma till styrelsen.

§ 7.5

Valberedningskommittén ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som de
har att föreslå kandidater till.

§ 8. Stadgeändring
§ 8.1

Förslag om ändring av och tillägg till dessa stadgar ska tillställas
Förbundsstämman. För stadgeändring krävs 2/3 majoritet av vid stämman
närvarande röster. Beslutet ska godkännas vid två på varandra följande
Förbundsstämmor, varav minst en ordinarie, för att vinna stadgeenlig kraft.

§ 9. Upplösning av SAASDC
§ 9.1

Beslut om upplösning av SAASDC kan endast fattas på ordinarie
Förbundsstämma. För upplösning av SAASDC krävs minst 4/5 majoritet av
närvarande röster. För att vinna laga kraft ska detta beslut bekräftas på följande
ordinarie Förbundsstämma. Även då krävs minst 4/5 majoritet av vid stämman
närvarande röster.

§ 9.2

Eventuella Förbundstillgångar ska vid SAASDC:s upplösning skänkas till
ändamål, som överensstämmer med SAASDC:s syften. Beslut fattas av sista
ordinarie Förbundsstämma.

Ursprungliga stadgar för SAASDC antogs den 30 april 1983.
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Revidering av§ 5.13 i samband med Förbundsstämman i Sjöbo den 19 maj 2007.
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