Stadgar för Kalmarsunds Tangoförening
Stiftade 27 augusti 2015
§ 1. Mål och inriktning
Föreningens syfte är att främja dansandet av argentinsk tango i Kalmartrakten och att ge
medlemmarna möjlighet att utvecklas som dansare. Föreningen ska uppmuntra
medlemmarna till engagemang i att anordna och delta i tangorelaterade aktiviteter.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen är ideell.
Föreningen har sitt säte i Kalmar.
§ 2. Medlemskap
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdes
avgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens intressen.
Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt utträde ur
föreningen.
Medlem ska betala den årsavgift som årsmötet fastlagt.
Föreningen kan också ta in stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt på årsmötet.
§ 3. Verksamhet
Tangorelaterade arrangemang för att utveckla dansandet i Kalmartrakten, genom
exempelvis social dans, kurser, workshops och andra tangorelaterade aktiviteter.
§ 4. Organisation
Högsta beslutande organ är årsmötet där styrelse och ordförande utses.
Räkenskapsåret följer kalenderåret.
§ 5. Årsmötet
Vid årsmötet förekommer minst följande ärenden
– Verksamhetsberättelse
– Revisionens rättelse
– Fastställande av resultat och balansräkning.
– Styrelsens ansvarsfrihet
– Val av styrelse och ordförande
– Val av revisor
– Val av valberedning
– Budget för nästa verksamhetsår
– Fastställande av verksamhetsplan

Årsmötet skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut.
Kallelse till årsmötet till ställs medlemmarna senast 1 månad före stämman.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen till handa senast två veckor före stämman.
§ 6. Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst 3 och högst 7 personer.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande.
Ledamöter väljs för 1 år
Ordförande och kassör är firmatecknare för föreningen var för sig.
§ 7. Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande tas på två varandra följande årsmöten.
Ekonomiska tillgångar skall tillfalla Läkare utan gränser.
Eventuella tangorelaterade inventarier ska tillfalla föreningen Tango by the Sea i
Karlskrona.

