Stadgar för föreningen Tango Blekinge (Tango By the Sea) antagna på årsmötet 2
februari 2013.
§ 1. Föreningens namn och säte (firma)
Föreningens namn är Tango Blekinge, med tillnamnet Tango By the Sea. Föreningen har sitt huvudsakliga
säte i Karlskrona men genomför verksamhet i hela Blekinge.
§ 2. Föreningens syfte & ändamål
Föreningen Tango Blekinge har till ändamål att med stark närvaro och på olika sätt - i hela Blekinge län sprida glädje och kunskap om den argentinska tangon - i alla dess former och uttryckssätt. Föreningen ska
uppfylla sitt ändamål genom att anordna kurser, workshops, konserter, praktikor (övningstillfällen) och
milongor (danstillställställningar). Föreningen ska också sträva efter att delta på andra närliggande
tangoföreningars aktiviteter, och underlätta för medlemmar att utöva tango genom att, i möjligaste mån,
samordna resor till olika tango-evenemang via bilpooler/samåkning och kommunikation
Föreningens syfte är att verka för tangokulturen genom att:
• anordna sammankomster som främjar den Rio-platensiska tangon med tonvikt på dans, men även
verka för tangokulturen i ett bredare perspektiv och genom andra uttrycksformer
•

främja en danskultur som baseras på ömsesidig respekt för olika kulturer och som främjar kontakter
mellan Sverige och andra länder där tango utövas

Föreningen är ideell och politiskt- och religiöst obunden.
§ 3. Medlemskap i föreningen
Medlem i föreningen är den som verkar för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens
stadgar bland annat genom att betala erfordlig och av årsmötet fastställd medlemsavgift.
Medlemskap godkänts av styrelsen, och upphör om medlem begär utträde eller om avgiften ej erlagts.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syfte, alternativt på annat sätt
visat sig olämplig, kan uteslutas av årsmötet. Före eventuellt beslut om uteslutning skall medlem inbjudas till
årsmöte och ges rätt att själv, eller genom ombud, föra sin talan. Utesluten medlem har rätt att få frågan
omprövad vid kommande årsmöte och kan endast återfå medlemskapet efter årsmötesbeslut.
§ 4. Föreningens beslutande organ och verksamhetsår
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Verksamhetsåret är kalenderår.
Mellan årsmöten är styrelsen företrädande, beslutande och förvaltande organ.
Medlemsmöten skall hållas minst tre gånger per år. På medlemsmöte informeras om verksamheten och
medlemmarna ges möjlighet att lämna synpunkter till styrelsen.
Tid och plats för medlemsmöten skall tillkännages för medlemmarna senast två veckor före mötet.
§ 5. Beslut och regler för stadgar
Föreningsarbetet sker i enlighet med svensk föreningspraxis.
Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga om extra årsmöte och föreningens upphörande.
Vid lika röstetal sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om
ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till

ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. Suppleanter kallas till
styrelsemötena och har rösträtt i den ordning de blivit valda, om ordinarie ledamot uteblir.
§ 6. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast i mars året efter verksamhetsåret. Kallelse till årsmöte skall
distribueras till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet.
Med kallelsen skall bifogas dagordning för årsmötet. Motioner till årsmöte skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före årsmöte och göras tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
årsmötet. Valberedningens förslag till ny styrelse skall göras tillgängliga för medlemmarna senast en vecka
före årsmötet.
Årsmötet väljer 4-7 ordinarie styrelseledamöter som väljs på högst två år på ett sådant sätt att kommande
ordinarie årsmöte kan välja hälften av ledamöterna.
Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande och kassör bör ej bytas samma år.
Styrelsen utser inom sig även vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör.
Årsmötet väljer 2 till 4 styrelsesuppleanter på ett år.
Årsmötet väljer 2 revisorer och en valberedning om minst två personer.
Årsmöte kan bara behandla frågor som finns på dagordningen.
Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter:
I.

Mötets öppnande.

II.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

III.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

IV.

Fastställande av mötets behöriga utlysande

V.

Godkännande av dagordning

VI.

Fastställande av röstlängd för mötet.

VII.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

VIII.

Föredragning och fastställande av verksamhetsårets förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning)

IX.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

X.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

XI.

Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år

XII.

Val av kassör för en tid av 1 år (nästa gång 2 år)

XIII.

Val av sekreterare för en tid av 1 år

XIV.

Val av en ledamot för en period av 2 år

XV.

Val av en ledamot för en period av 1 år

XVI.

Val av suppleant för en tid av 1 år

XVII.

Val av revisorer för en tid av 2 år

XVIII. Fastställande av firmatecknare
XIX.

Val av valberedning

XX.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

XXI.

Fastställande av medlemsavgifter.

XXII.

Fastställande av ev. verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

XXIII. Övriga frågor
§ 7. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det

eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.
Uppgifterna enl. §6 punkterna I-VI måste alltid ingå.
§ 8. Styrelsens sammansättning och föreningsmöten
Styrelsen består (minst) av ordförande och två övriga ledamöter jämte. Styrelsen väljs av årsmötet, i övrigt
utser styrelsen förekommande arbetsroller. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens
utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte. Föreningen strävar efter att
ansvarsfördelningen för styrelseuppdragen roteras.
Styrelsen håller minst två protokollförda möten per år, alternativt när ordföranden finner det erfordligt eller
om minst tre styrelseledamöter begär detta. Till möten kallas med minst sju (7) dagars varsel.
Om styrelsen på grund av avgångar inte kan bli beslutsmässig ska extra årsmöte utlysas.
Medlem kan adjungeras utan rösträtt till styrelsemöten.
§ 9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
§ 10. Räkenskaper, revision och revisor
Föreningens tillgångar förvaltas enligt sunda ekonomiska principer och som god sed och vana bjuder.
Eventuellt överskott tillfaller verksamheten. Bokslut med balans– och resultaträkning, samt revisionsberättelse fastställs av årsmötet. Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor.
Revisor ska ges möjlighet att fortlöpande granska bokföring och andra handlingar som är av intresse för
verksamheten. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till
föreningens revisor senast fyra (4) veckor före årsmötet.
§ 11. Föreningens upplösning
För beslut rörande föreningens upplösning krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Föreningens tillgångar skall auktioneras ut till medlemmarna
och eventuellt överskott skall skänkas till organisation, vilken i enlighet med §2 baserar sin verksamhet på
ömsesidig respekt för olika kulturer och som främjar kontakter mellan Sverige och andra länder där tango
utövas.
§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud).
§ 13. Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 14. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig

inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.

