
Tango Rio Negro 
Förening för argentinsk tango i Örebro 
 
 
F Ö R E N I N G S S T A D G A R   (antagna på årsmöte den 2 feb 2014)  
 
 
§1. Föreningens namn och syfte 
   Föreningens namn är Tango Rio Negro. Föreningen har sitt säte i Örebro.  
   Verksamheten syftar till att bereda tillfälle för föreningens medlemmar att dansa 
rioplatensisk tango, skapa dansglädje och social gemenskap, samt att genom kurser 
sprida och fördjupa intresse för och kunskap om rioplatensisk tango och dess kultur.  
  Föreningen är ideell samt religiöst och politiskt obunden. 
 
§2. Medlemskap 
   Medlem är varje enskild person som betalar föreningens medlemsavgift per kalenderår 
och ansluter sig till föreningens stadgar.  
   Medlem som åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen eller motarbetar dess 
verksamhet kan uteslutas ur föreningen av årsmötet.  
   Beslut om uteslutning får ej fattas innan medlem fått tillfälle att yttra sig. 
 
§3. Föreningens beslutande organ och verksamhetsår 
   Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  
   Verksamhetsåret är kalenderår. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens 
företrädande, beslutande och förvaltande organ.  
   Tid och plats för årsmöte och medlemsmöte skall tillkännages för medlemmarna minst 
tre veckor i förväg.  
 
§4. Styrelsen 
   Styrelsen förbereder och kallar till årsmötet.   
   Styrelsen består av ordföranden samt två till sex ledamöter, varav två kan vara 
suppleanter. Styrelsemöten skall protokollföras. 
   Ledamöter väljs på två år med en överlappande ordning så att inte hela styrelsen 
avgår vid ett och samma årsmöte. Ordföranden väljs på ett år. 
   Styrelsen skall på sitt första konstituerande styrelsemöte efter årsmötet fördela 
posterna kassör och sekreterare för ett år.  
   Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
   Om styrelsemedlem under verksamhetsåret avsäger sig sitt uppdrag kan styrelsen utse 
ersättare fram till nästa årsmöte.  
   Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig. 
   Styrelsen får under perioden mellan årsskifte och närmast följande årsmöte endast 
fatta administrativa beslut av ringa ekonomisk betydelse. 
    
§5. Revisorer 
   Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens verksamhet och ekonomi samt avge 
en revisionsberättelse vid årsmötet.  
 
§6. Valberedning 
   Valberedning skall föreslå kandidater till de poster som väljs av årsmötet. 
   Valberedningen skall verka för både ombyte och kontinuitet på de olika posterna. 
 



 
 

 
§7. Årsmöte 
   Ordinarie årsmöte skall hållas senast två månader efter verksamhetsårets utgång. 
Kallelse skall utgå minst tre veckor före mötesdagen. 
   Varje medlem som löst medlemskap för föregående eller innevarande verksamhetsår 
äger rösträtt på årsmötet.  
   Möteshandlingar som verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och motioner skall 
göras tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida senast en vecka före 
årsmötet och skall finnas i tryckt form på årsmötet.  
   Protokoll från årsmöte skall vara tillgängligt för medlemmar senast fyra veckor efter 
årsmötet på föreningens hemsida. 
   Extra årsmöte skall hållas när styrelsen, revisorerna eller minst en femtedel av 
medlemmarna begär detta för behandling av ett visst ärende.  
   Kallelse till extra årsmöte skall utgå minst tre veckor före mötesdagen. 
   Extra årsmöte skall endast behandla ärenden som upptagits i begäran om extra 
årsmöte. 
 
På ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas: 
1. Pröva om mötet är behörigen utlyst 
2. Fastställa dagordning  
3. Välja ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för 
     mötet samt fastställa röstlängd (närvarolista) 
4. Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse 
5. Godkänna styrelsens ekonomiska berättelse 
6. Godkänna revisionsberättelse 
7. Pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Välja styrelseledamöter enligt stadgarnas 4 § 
9. Välja minst en revisor och en revisorssuppleant 
10. Välja valberedning bestående av minst två personer varav en 
     sammankallande 
11. Fastställa verksamhetsplan för det kommande året 
12. Fastställa medlemsavgift 
13. Behandla motioner 
 
§8. Motioner 
   Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor  
före årsmötet. Styrelsens utlåtande till dessa lämnas senast på årsmötet. 
 
§9. Stadgeändring 
   Stadgeförslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.  
   Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten 
varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 
 
§10. Upplösning 
   Beslut om upplösning kräver minst två tredjedelars majoritet av två på varandra 
följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.  
   Mötena skall hållas med minst två månaders mellanrum.  
   Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla sådant ändamål som ansluter till 
föreningens målsättning enligt 1 §.     
   
./. 

 


