
STADGAR FÖR MOTIV8´s 
 
 
§ 1.   Namn 
 
Klubbens namn är Motiv8´s. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Klubben är partipolitiskt och religiöst 
obunden. 
 
 
§ 2.   Klubbens syfte 
 
Motiv8´s ska  

• bereda medlemmarna tillfälle till squaredans på programmen Advanced och Challenge. 
• ordna squaredans på programmen Advanced och Challenge för medlemmar och andra dansare. 

 
Klubben är ansluten till SAASDC, Swedish Association of American Square Dance Clubs, vars stadgar även 
gäller i tillämpliga delar. 
 
 
§ 3.   Medlemskap 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem i Motiv8´s är den som erlagt fastställd avgift senast den 31 januari 
innevarande kalenderår eller vid inträde, samt genomgått fullständig utbildning på programmet Advanced 
eller på annat sätt visat sig behärska detta program.  
Om inträde sker under sista kvartalet gäller medlemsavgiften även nästföljande år. 
 
 
§ 4.   Styrelse 
 
Styrelsen leder klubbens verksamhet och är, då föreningsmöte ej är samlat, klubbens högsta beslutande 
organ. 
 
Styrelsen består av ordförande och sex till åtta övriga ledamöter. Vid konstituerande möte utser styrelsen 
inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt kontaktperson. 
 
 
§ 5.   Styrelsesammanträden 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller någon i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärende avgörs genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger 
mötets fungerande ordförande utslagsröst. 
 
 
§ 6.   Räkenskaper och revision 
 
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper ska årligen utses en revisor samt en 
suppleant. 
 
Styrelsen ska vid årsmötet avlämna skriftlig berättelse över klubbens verksamhet och ekonomiska ställning. 
 
Klubbens firma tecknas av styrelsen och av de inom styrelsen som styrelsen utser. 
 
Klubbens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår. 
 



 
§ 7.   Föreningsmöte/Årsmöte 
 
Klubbens högsta beslutande organ är föreningsmötet som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. 
 
Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Om så 
erfordras kan extra föreningsmöte inkallas. Extra föreningsmöte ska kallas när styrelsen eller minst 30 % av 
medlemmarna så påfordrar. På extra föreningsmöte får endast behandlas de ärenden för vilka det extra 
föreningsmötet utlysts. Kallelse till föreningsmöte ska utfärdas minst 14 dagar före mötet. 
 
Medlem, som önskar ärende behandlat på ordinarie årsmöte, ska skriftligen inkomma med motion till 
styrelsen före 15 januari, för att ärendet ska kunna upptas i dagordningen.  
 
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av  
- mötesordförande 
- mötessekreterare 
- två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Fastställande av resultat- och balansräkning 
7. Revisionsberättelse 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Styrelsens förslag på verksamhet  
10. Förslag till budget och årsavgift 
11. Val av funktionärer för kommande år 
- ordförande 
- sex till åtta ordinarie ledamöter 
- revisor och revisorssuppleant 
- minst två ledamöter i valberedningen 
- övriga funktionärer 
12. Inkomna motioner samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor 
13. Övriga frågor 
14. Avslutning. 
 
Beslut. 
Röstning får ej utövas genom fullmakt. All röstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. 
 
§ 8.   Stadgeändring 
 
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, 
varav minst ett ordinarie, samt ska på det sist hållna mötet biträdas av minst 2/3 majoritet för godkännande. 
Mötena ska äga rum med minst en månads mellanrum. 
 
§ 9.   Upplösning 
 
Beslut om klubbens upplösning ska fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie, 
samt ska på vartdera mötet biträdas av minst ¾ av de avgivna rösterna. Mellan de två mötena ska förflyta 
minst två månader. Kallelse till sådant möte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst sex veckor före 
mötets hållande. 
 
Vid upplösning av klubben disponeras tillgångarna enligt det ordinarie årsmötets beslut. 
 
 
Tidigare stadgar antagna 1986-04-27, ändrade 1991-03-09, 1994-03-12, 2002-11-16 och 2018-03-03. 


