
STADGAR FÖR G.D.F. FÅR JÁ LOV 2004-02-01

§ 1. Föreningens namn och ändamål.

Föreningens namn är G.D.F.  FÅR JÁ LOV.

Föreningens ändamål är att befrämja folklig dans, samt anordna kurser och
Dansträffar till gemensam trevnad.

§ 2.         Förändring av stadgar

Förändring av stadgar kan ske efter förslag från styrelsen eller motion,                          
för att ändring eller komplettering skall gälla, fordras godkännande med 2/3 
majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten,  varav minst det ena skall 
vara årsmöte. I kallelsen till dessa möten skall framgå att stadgarna skall behandlas

§ 3. Styrelse och revisorer

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter,
2 revisorer.
Ordförande och kassör väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen väljs på två år, så att halva styrelsen väljs varje år.
Ena året ordförande och två ledamöter, andra året kassör och en ledamot.
Revisorer väljs på två år, så att en revisor väljs varje år.
Suppleanterna väljs på ett år.
Om lika röstetal uppnås vid val skall lotten avgöra.

§ 4. Möten

Årsmötet avhålls i 1:a kvartalet varvid sedvanliga val skall förekomma.
Medlemsmöten i övrigt avhålls då styrelsen så finner påkallat.

§ 5 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper handhas av kassören, men styrelsen är gemensamt
ansvarig inför årsmötet.

§ 6. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som önskar delta i och befrämja föreningens arbete.
Medlemskap söks hos styrelsen.

 § 7.            Uteslutning

Styrelsen kan besluta om uteslutning , då medlem inte erlagt medlemsavgift 
senast två månader efter årsmötet.
Uppträtt störande eller vanhedrande mot föreningen,  mot medlem i föreningen

                Utesluten medlem äger vädjorätt i medlemsmöte.



§8.. Avgifter. 

Årsavgiften utgår med det belopp som årsmötet fastställer per kalenderår.
Ny medlem erlägger full årsavgift vid inträdet.
Avgifter för danskvällar och andra samkväm fastställs av styrelsen.

§ 9.          Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas med minst 2/3 majoritet vid två på    
varandra följande medlemsmöten varav minst det ena skall vara årsmöte.
Vid beslut om upplösning skall befintliga tillgångar, efter revidering, i lika lotter    
tillfalla föreningens medlemmar.
 

Förändring av stadgar:

2012-03-12 Följande stycken tillkommer:
-  Förändring av stadgar
-  Uteslutning
-  Upplösning

2015-03-06: § Styrelse och revisorer. Antalet suppleanter utökas till 3 från tidigare 2.


