Showdansföreningen FLEX stadgar oktober 2018
§ 1 Föreningen är en ideell förening som har som ändamål att främja ett aktivt dansintresse
för att stimulera medlemmarnas kulturella, sociala och idrottsliga utveckling. Föreningen är
politiskt och religiöst obunden.
§ 2 Verksamhet:
- att stimulera och utveckla unga dansares möjligheter att få uppträda
-att utveckla kulturutbyte med andra länder
- att planera och delta i danstävlingar, ge våra medlemmar stöd, coaching m. m. - att
planera och genomföra tävlingar resp. andra aktiviteter tillsammans med Showdansskolan
FLEX.
- att samarbeta med Showdansskolan FLEX för att stödja skolans tävlingsverksamhet och
andra projekt
-att samarbeta med andra unga scenkonstnärer(musiker, skådespelare m.m.)
§ 3 Medlemskap
Kan sökas av den person som vill rätta sig enligt föreningens stadgar. Medlem intas i
föreningen av styrelsen. Man kan också bli stödmedlem. Då har man ingen rösträtt. Medlem
får representeras via fullmakt.
Medlemskapet utgår när medlem meddelar om detta skriftligt till styrelsen. Medlemskapet
upphör när medlem ej längre är elev eller lärare på Showdansskolan FLEX.
Medlem får uteslutas av styrelsen, om medlemmen vid upprepade tillfällen försummat att
betala stadgade avgifter till föreningen eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
§ 4 Årsmöte
Styrelsen bestämmer om tid och plats för årsmöte som ska hållas före mars månads slut.
Medlemmar kallas till årsmöte minst tre veckor före mötets datum.
Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt
inkomna motioner, med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före
årsmötet finnas tillgängliga på Showdansföreningens Flex hemsida eller andra sociala medier
till medlemmarna.
Motioner ska skickas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.
§ 5 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän
- Godkännande av dagordning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Föredragning av resultat och balansräkning
- Revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- Val av ordförande för kommande år
- Val av styrelseledamöter, 2 stycken på ett år + 1 st på två år
- Val av revisor och suppleant
- Val av valberedning. (Minimum 2 stycken)
- Val av eventuella övriga funktionärer - Övriga frågor
§ 6 Föreningens styrelse består minst av ordförande + två övriga ledamöter + minimum en
lärare från Showdansskolan FLEX. Föreningen har som ambition att få in förutom föräldrar
till medlemmarna även medlemmarna själva till styrelsen. Styrelsen utser inom sig
sekreterare och kassör.
§ 7 Styrelsen sammanträder minst två gånger per termin.
Ordförande alternativt sekreterare är sammankallande.
Styrelsen är beslutmässig då minst en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Vid olika
röstetal gäller den mening som mötesordföranden röstar för.
§ 8 Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 9 Föreningen skall ej konkurrera med Showdansskolan FLEX. Om föreningen upplöses skall
dess tillgångar användas för att främja det som varit föreningens syfte. Vid nedläggning av
föreningen skall dess tillgångar användas på samma sätt som ovan. M.a.o. tillfaller
föreningens tillgångar då medlemmarna.
§ 10 För beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fordras två på
varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Giltigt beslut gäller när minst två
tredjedelar av de röstande biträder beslutet.

