
Stadgar 

Stadgar för den allmännyttiga ideella föreningen MOVE Huddinge. 
 

§ 1 Allmänna bestämmelser   
 
1.1 Namn och säte  

• Föreningens namn är MOVE Huddinge. 
• Föreningen har sitt säte i Huddinge kommun. 
• Föreningen organisationsnummer är 802509-6945. 
• Stadgarna antogs juni 2017, ändrats i juni 2021 efter stadgeändring 

framröstad av årsmötet. 

1.2 Form & ändamål  

• Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 
• Föreningen ska bedriva verksamhet inom dans samt med särskild målsättning 

att utveckla medlemmarnas gestaltning i dans samt främja psykiskt och 
fysiskt välmående och hälsa. Föreningen ska verka för att samverka med 
andra kulturföreningar. Föreningen ska bidra till ett breddat kulturutbud i 
Huddinge kommun samt verka för föreningens medlemmars utveckling. 
Föreningens verksamhet inom dans ska erbjuda konstnärlig dans för åldrarna 
2 år och uppåt inom ett flertal dansstilar såsom, balett, jazzdans, modernt, 
hiphop. Föreningens verksamhet vilar på föreningens värdegrund som 
handlar om alla människors lika värde och vikten av möjligheter för alla att få 
delta i kulturlivet i Huddinge. Föreningen vänder sig främst till målgruppen 
barn och ungdomar bosatta i Huddinge kommun, oavsett bakgrund. Under 
lektionerna ska föreningen och dess pedagoger aktivt arbeta för att 
motverka all form av diskriminering. Föreningen ska främja Huddinge 
kommuns kulturliv samt idrottslivet i Huddinge kommun då dans är både en 
konstnärlig aktivitet och en fysisk aktivitet. Föreningen anser och tror att dans 
kan främja psykiskt och fysiskt välmående hos dess medlemmar och ser detta 
som ett av sina syften.   

 



1.3 Firmatecknare  

• Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten.  
• Firmatecknaren agerar ensam.  
• Firmatecknaren ska vara myndig.  
• Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska 

återrapportera till styrelsen.     
 

1.4 Verksamhetsår och räkenskapsår  

• Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår.  
  

1.5 Tolkning och tvist  

• Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer 
som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande 
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.   
 

1.6 Stadgeändring  

• Förslag på ändringar av stadgar ska lämna skriftligen till styrelsen som 
sammanställer dessa förslag till årsmötet. Ändringar röstas fram på årsmötet 
med minst 2/3 av avgivna röster.  
• Förslag på stadgeändring kan lämna av medlemmar över 15 år samt av 
styrelsen.  
 

1.7 Upplösning  

• För upplösning av föreningen krävs beslut på två varandra följande möten 
med minst en månads mellanrum varav ett ska vara årsmöte med minst 2/3 
avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens 
eventuella tillgångar skänkas till framröstad kulturfond för barn och unga.  

 



§ 2  Föreningens medlemmar   

2.1 Medlemskap  

• För medlemskap krävs att personen i fråga går en danskurs eller en danslinje 
samt har betalat medlemsavgiften samt kursavgiften för innevarande period. 
Medlemmen ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När 
medlemsavgiften är erlagd blir personen medlem och först in i 
medlemsförteckningen. Medlemskapet är personligt och avser den person 
som går kursen eller danslinjen. Föreningskansliet i samråd med styrelsen 
godkänner medlemskap.  
* Personer som visar särskilt intresse i föreningen har möjlighet att ansöka om 
att blir medlemmar. Det görs till styrelsen. Medlemsavgift måste erläggas.  

• Medlemskapet upphör automatiskt vid årsskiftet. 
• Önskas urträde innan årsskiftet erhålls ingen återbetalning av 

medlemsavgiften. 
• Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 
• En anställd person i föreningen har rätt att ansöka om medlemskap trots att 

hen inte går en kurs eller en danslinje. Om medlemskap önskas krävs att 
stadgar och föreskrifter följs samt att personen i fråga blir godkänd av 
styrelsen.  

• En medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och föreskrifter samt 
beslut som fattas av föreningsorgan.  

• Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning 
av föreningen.  

• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar. 
• Godkänner genom sitt medlemsskap av föreningen får behandla 

personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet. 
Personuppgifter skyddas enligt GDPR. 

• Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar i föreningen. Hedermedlemmar 
har rösträtt på årsmöte.   

§ 4 Årsmöte  

• Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.  
• Årsmötet skall hållas innan juni månad. Kallelse till årsmöte ska ske minst 28 

dagar innan årsmötets genomförande. Kallelse till årsmöte skickas via mail 
samt sätts upp i föreningslokalen.  



• Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat, eller då minst 10 % av 
föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.  

• Alla medlemmar samt styrelsen har yttranderätt vid årsmötet.  
• Alla medlemmar samt styrelsen har rätt att skicka in motioner till årsmötet, 

detta ska ske senast fyra veckor innan årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet 
avge skriftligt yttrande av förslaget.  

• Rösträtt har den som är registrerad medlem i föreningen samt under denna 
period fyllt 12 år. Medlemskap ska vara inbetalt senast fyra veckor innan 
årsmötet för att erhålla rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas 
genom ombud.  

• Röstning sker genom handuppräckning eller vid sluten omröstning. Val 
avgörs genom relativ majoritet. För beslut i andra frågor än val krävs absolut 
majoritet.  

• Beslut bekräftas med klubbslag eller med annat tillhygge som ger bra klang.  
• Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 

föreningen, röstberättigad anställd i föreningen samt personer som visar 
särskilt intresse för föreningen.  
 

• Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:  
1. Fastställande av röstlängd på mötet. 
2. Val av ordförande protokollsekreterare för mötet. 
3. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet.  
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
5. Fastställande av dagordning.  
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter.  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhetsåret. 
12. Behandling av styrelsens eventuella förslag samt i rätt tid inkomna 
eventuella förslag från medlemmar.  
13. Val av  
a) Föreningens ordförande för en tid av 3 år  



b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år  
c) en revisor för en tid av 3 år 
d) en till tre ledamöter till valberedningen för en tid på 1 år, varav en ska 
utses till sammankallande. 
14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.  
15. Mötet avslutas i klang. 
 

Valberedning  
Valberedningen består av en till tre ledamöter för en tid på 1 år, varav en ska utses 
till sammankallande. Valberedningen är vald av årsmötet. Valberedningen 
sammanträder när sammankallade ledamot så bestämmer eller när en majoritet så 
bestämmer. Valberedningen ska senaste 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera till nästa mandattid. Senast 2 
veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt 
förslag.   
  
Revisor  
Revisorn har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte regelbundet medverka vid 
styrelsemöten. Revisorn är oberoende av dem som hen har att granska. 
Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. 
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhet och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast 2 veckor före årsmötet. 
 

§ 5 Styrelse     

Sammansättning  
Styrelsen består av ordförande samt minst tre ledamöter. Styrelsen utser inom sig 
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Valbar till ledamot är 
medlemmar som fyllt 18 år och som förklarat sig redo att verka för föreningens 
målsättning.  
  
Vid förhinder för mer än hälften av ledamöterna ställs styrelsemöte in och ny tid 
görs upp.     
 



Styrelsen får adjungera ledamöter utan rösträtt till styrelsen, tex för att medverka i 
ett arbetsutskott. En sådan ledamot har ej rösträtt vid styrelsemöte men kan efter 
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till 
befattning inom styrelsen.  

Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott, vars uppgifter och 
befogenheter fastställs av styrelsen. Styrelsen får adjungera ledamöter utan rösträtt 
till ett arbetsutskott.    

Styrelsen åligger  
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar 
för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar svara 
för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas 
intressen.  Det åligger styrelsen särskilt att   

• att leda föreningens verksamhet. 
• att förvalta föreningens egendom och övriga tillgångar.   
• att utse firmatecknare och besluta om attesträtt.   
• att fastställa budget.    
• att tillsätta för verksamheten och förvaltningen erforderliga kommittéer   
• att utse de ombud som skall representera föreningen vid olika möten och 

sammankomster.  
• att ansvara för personalfrågor, eller delegera dessa till utskott.   
• att uppta till behandling varje förslag som medlem skriftligt inlämnat till 

styrelsen.   
• att föra protokoll över sina sammanträden.  
• att senast en månad före ordinarie årsmöte tillhandahålla revisorn 

föreningens räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret.   
• Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Styrelsen äger rätt att för 

föreningens räkning förvärva, inteckna och avyttra fast egendom. Styrelsen 
äger rätt att uppta lån.  

• Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina 
uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande 
regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i 
ordförandens ställe.   

 



Kallelse, beslutsmässigt och omröstning   
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst två gånger per år, eller på 
begäran av minst halva antalet styrelseledamöter, och är beslutsmässig då minst 
halva styrelsen är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens 
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid sammanträde ska protokoll 
föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av utsedd protokolljusterare.  

Överlåtelse av beslutanderätten  
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av 
ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller 
anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande 
underlätta styrelsen härom.  

 


