
STADGAR 
 
för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort  
i Vallentuna kommun.  
Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet den  
29 maj 2002.  
Reviderade stadgar antagna av årsmötet den 4 februari 2004.  
Reviderade stadgar antagna vid årsmötet den 16 mars 2010 och fastställda vid extra årsmöte 18  
maj 2010.  
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
 § 1 ÄNDAMÅL 
Föreningen har som syfte att samarbeta med Showdansskolan FLEX och stödja Showdansskolan FLEX 
tävlingsverksamhet  samt att verka för att främja ett aktivt dansintresse för  
medlemmarna för att därigenom stimulera deras kulturella, sociala och idrottsliga utveckling.  
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.  
Föreningen grundades 2002 för att stöda elever som tränade mycket och hade ambition på 
Showdansskolan FLEX. Skolan vill att denna förening finns till främst för dansskolans elever och inte 
för exelever som tävlar för andra dansskolor etc.vars föräldrar kan motarbeta Showdansskolan FLEX.  
 
§ 2 SAMMANSÄTTNING 
Föreningen består främst av föräldrar till medlemmarna som är elever 7-20 år som dansar i 
Showdansskolan FLEX  tävlingsgrupper. Dessa fysiska personer har full rösträtt. Stödmedlemmar utan 
rösträtt är också välkomna.  
Kommunen har satt denna ålder för sin ungdomsverksamhet. Föreningen får  aktivitetsunderstöd från 
kommunen för denna åldersgrupp, därför tycker skolan att det är naturligt att också ha det i stadgarna. 
Föreningen behöver också framförallt era föräldrars stöd för att hjälpa till och bidra till föreningen och 
därför känns det naturligt att ni föräldrar till elever 7-20 år är medlemmarna. 
Det har nu också hänt att föräldrar som har barn som fyllt 18 år inte varit välkomna på årsmöten 
etc.och det vill vi undvika.  
Vi vill att man kan bli stödmedlemmar fast man inte har elev på Showdansskolan FLEX, därför har 
meningen angående stödmedlemmar satts till. Föreningen har i det förgångna fått stora 
penningsbidrag av stödmedlemmar som helt enkelt tyckt att Skolan och Föreningen haft en fin 
verksamhet.Stödmedlem har inte rösträtt och tar inte heller del av friträning etc. 

 
§ 3 BESLUTANDE ORGAN  
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.  
 
§ 4 FIRMATECKNING 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter  
gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.  
 
§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t.o.m. 31 december.  
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.  
 
§ 6 STADGETOLKNING  
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i  
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.  
 
§ 7 STADGEÄNDRING  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två efter varandra följande årsmöten med biträde av  
minst 2/3 av antalet avgivna röster. Tiden mellan mötena ska vara minst två månader. Förslag  



till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.  
 
§ 8 UPPLÖSNING AV SHOWDANSFÖRENINGEN  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet  
avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att klubbens tillgångar skall  
användas till det som varit föreningens syfte. 
Ingen kommentar. 
 
SHOWDANSFÖRENINGENS MEDLEMMAR  
 
 § 9 MEDLEMSKAP  
Medlem intages i föreningen av styrelsen. Om medlem önskar upphöra med sitt medlemskap  
meddelas detta till styrelsen. Medlemskapet utgår när elev på Showdansskolan FLEX slutar i 
tävlingsgrupp. Medlem får uteslutas endast om medlemmen försummat att betala  
stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbart skadat  
föreningens intressen.  
Föreningen skall inte konkurera eller motarbeta Showdansskolan FLEX AB. 
Skolan vill att de har rösträtt som har elever på Showdansskolan FLEX. Det känns tokigt att en elev 
som tävlar för en annan dansskola ska ha föräldrar som fortfarande är medlemmar i 
Showdansföreningen FLEX och kan rösta. Deras motiv kan vara att motarbeta och förstöra det för 
föreningen istället för att bidra.  

 
§ 10 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER  
Medlem i Showdansföreningen Flex  
* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  
* har rätt till information om föreningens verksamhet,  
* skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,  
* får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, 
* skall följa föreningens stadgar och de beslut som fattats av föreningens organ  
* har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.  
 
  
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE  
 
 § 11 TIDPUNKT, KALLELSE  
Årsmötet, som är Showdansföreningen högsta beslutande organ, hålls före mars månads utgång.  
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.  
Kallelse med förslag till föredragningslista för årsmöte skall senast tre veckor före mötet  
tillsändas medlemmarna via e-post. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.  
Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt  
inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före  
årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas  
på mötet.  
 
 § 12 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE  
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion  
(förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.  
 
 §13 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT  
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser  
mot föreningen och under mötesåret fyllt lägst 21år. Medlem får representeras via en fullmakt. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  



Detta har tillförts för att vi ändrat på &2. Detta gör att föräldrar till ungdomar upp till 20 år kan gå på 
möten men man kan också ge en fullmakt åt sitt barn om barnet fyllt 18 år eller någon annan att 
representera sitt barn via fullmakt om en förälder inte kan komma som t.ex en mor eller farförälder 
som kanske har mera tid att delta.  
 
 §14 BESLUTFÖRHET 
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  
 
 § 15 BESLUT OCH OMRÖSTNING  
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning om sådan begärs.  
Beslut enligt § 7 och § 8 avgörs med där angiven röstmajoritet.  
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster.  
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.  
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.  
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av  
mötets ordförande, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten.  
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
Beslut bekräftas med klubbslag.  
 
 § 16 VALBARHET  
Valbar till föreningens  styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i föreningen eller 
representant för Showdansskolan FLEX. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av 
styrelse, valberedning eller till revisor i föreningen.  
Showdansskolan FLEX behöver ha insyn i vad som händer i Föreningen för att undvika konflikter vi 
haft med den gångna styrelsen som ledde till att Showdansskolan FLEX bröt samarbetet med 
Föreningen. Problemen med föreningen började när representanten från Showdansskolan FLEX 
lämnade styrelseuppgifterna. Det är viktigt att Föreningen och Skolan har en fortgående dialog med 
varandra.  Laisings Tävlingsdansare har denna punkt i sina stadgar. 
  
§ 17 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE  
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:  
1 Fastställande av röstlängd för mötet.  
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
3 Fastställande av föredragningslista.  
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  
 mötesprotokollet.  
6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  
b Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.  
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och 
räkenskapsåret.  
8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive  
underskott i enlighet med balansräkningen.  
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10 Fastställande av medlemsavgifter och eventuella övriga avgifter.  
11 Fastställande av antalet ledamöter i föreningens styrelse samt eventuella suppleanter.  
12 Val av 
a föreningens ordförande för en tid av 1 år;  
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;  
c suppleanter för en tid av ett år  
d 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej  
delta  



e minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande  
13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
14 Övriga frågor (information och diskussion).  
 
§ 18 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 begäran skall ske skriftligen och  
innehålla skälen för begäran. 
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte.  
Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.  
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7  
dagar före årsmötet skickas till medlemmarna via e-post.  
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda  
kallelse.  
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.  
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 13 och § 14.  
 
VALBEREDNING  
 
 § 19 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN  
Valberedningen består av minst 2 ledamöter och väljs av årsmötet.  
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.  
 
REVISION  
 
§ 20 REVISION  
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska  
styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.  
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och  
styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.  
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och  
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna  
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.  
 
STYRELSE  
 
 § 21 SAMMANSÄTTNING  
Styrelsen består av ordförande och fyra till sex övriga ledamöter plus en representant från 
Showdansskolan FLEX och om årsmötet beslutar en till två suppleanter.  
Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs, utöver ordförandeposten.  
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår  
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet  
fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.  
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men 
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom  
styrelsen.  
Detta bör finnas på grund av ändringen i &16 
§ 22 ÅLIGGANDEN  
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för  
föreningens angelägenheter.  



Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt  
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.  
Det åligger styrelsen särskilt att  
* se till att föreningen följer gällande lagar och bindande regler;  
* verkställa av årsmötet fattade beslut;  
* med eventuellt arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;  
* ansvara för och förvalta föreningens medel samt redovisa dessa enligt god  
   redovisningssed;  
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna  
   fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;  
* förbereda årsmöte.  
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och  
arbete. Har ordföranden förhinder skall annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.  
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.  
 
 
 
 
§ 23 KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt  
det. Kallelse till sammanträde skall i god tid skickas till samtliga styrelseledamöter med uppgift om 
vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter 
kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.  
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.  
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.  
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning,  
vid telefonsammanträde eller annat liknande. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast  
därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av 
mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.  
 
§ 24 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN  
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till  
kommitté, annat organ i föreningen, enskild medlem eller anställd.  
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande  
underrätta styrelsen härom.  
 
  
  
  


