DANSFÖRENINGEN MUNKBUGGARNA

Medlem av DSF och VSDSF

Utdrag ur stadgar för Dansföreningen Munkbuggarna rev. 2013
Allmänna bestämmelser
§1 Ändamål
Föreningen skall främja dansutvecklingen samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen
§10 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten
till. /../
§11 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbar ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalt medlemsavgiften på ett verksamhetsår får anses ha begärt
utträde ur föreningen. /../
§13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 har rätt till information om föreningens angelägenheter
 skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i
3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen,
 skall betala medlemsavgift samt de avgifter som beslutas av föreningen,
 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 föreningens hemsida
samt också tillhandahålls föreningens samarbetspartner.
§14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller övriga medlemmar. Genom sitt
medlemskap accepterar medlemmen att personliga tävlingsresultat offentliggörs samt
sparas, oavsett framställningsform.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen /../. Om
tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också DSF ge
Postadress
DF Munkbuggarna
sitt samtycke, /../
c/o Monika Andersson
Är arrangören inte ansluten till det DSF som är organiserat för att
Kalvskinn 5
omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller,
457 42 Fjällbacka
får medlemmar delta endast om DSF godkänt tävlingen eller
Telefon:
0525-353 84
uppvisning.
E-mail:
info@munkbuggarna.nu
Webbplats:
www.munkbuggarna.nu
Bankgiro:
631-92 63

DANSFÖRENINGEN MUNKBUGGARNA

Medlem av DSF och VSDSF

Årsmöte och extra årsmöte
§15 Tidpunkt, kallelse
Årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad,
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse tillårsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas
medlemmarna /../.
§16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. /../
§17 Rösträtt sam yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter senast vid verksamhetsårets slut och
under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.
Om medlemsformen familjemedlemskap tillämpas kan en familj inneha maximalt fem
röster per familjemedlemskap.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt
har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
§22 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begären. /../
Styrelsen
§26 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och
dess stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvara ta
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att
 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 verkställa av årsmötet fattat beslut,
 planera, leda och fördela arbete inom föreningen,
 ansvara för och förvalta föreningens medel,
 tillställa revisorernas räkenskaper m.m. enligt 24§, och
 förbereda årsmöte.
Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och
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Tvist
§29 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän
domstol sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande/../.
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