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STADGAR FÖR FÖRENINGEN KIMPRO HÖÖR
§ 1 NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Kimpro Höör, Föreningen har sitt säte i Höör

§ 2 FORM OCH ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att utöva kontaktimprovisationsdans för hälsa och välmående såväl fysiskt och psykiskt.
Kontaktimprovisation är en form av dans där du inbjuds till att gå utanför din komfortzon och öva dig i att känna
tillit och att släppa din egen kontroll en stund.
Föreningen hoppas kunna bidra till Höörs kultur och föreningsliv genom att erbjuda en ny aktivitet inom
kultursektorn. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att hålla öppet för kontaktimprovisationsdans cirka en
gång per vecka under vår- och höstterminerna.

§ 3 MEDLEMSKAP
Föreningen är öppen för alla som godtar föreningens stadgar.
Medlemmarna har rätt till en röst i föreningens årsmöte. Medlemskap kan upplösas om årsmötet beslutar att
lägga ned föreningen. Medlemmar kan uteslutas om de aktivt motverkar föreningens syfte. Beslut om uteslutning
fattas av årsmötet eller extra årsmöte. Utträde görs genom att medlemmen anmäler till föreningens ordförande att
hen inte längre vill vara medlem.

§ 4 ÅRSMÖTE OCH VERKSAMHETSÅR
Årsmötet ska hållas årligen. Kallelse till årsmötet ska skickas minst två veckor innan mötet. Kallelsen till årsmötet
görs via föreningens Facebooksida eller på det sätt som medlemmen anmält att de vill ha kallelsen vid inträdet i
föreningen.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.

Inkomna motioner

2.

Ny- och/eller omval av föreningens styrelse

3.

Revision av verksamheten och dess ekonomi

4.

Godkännande av verksamhetsberättelsen

5.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.

Övriga frågor

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
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§ 5 STYRELSE
Styrelsen består av fyra personer vilka väljs ur föreningens ledamöter.
Styrelsens uppgifter är att se till att verksamheten och dess ekonomi sköts i enlighet med stadgarna. Styrelsemöten
ska hållas när ordföranden kallar till styrelsemöte. Dagordningen för styrelsemöte bestäms av ordföranden.
Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst 3 personer närvarande.
Eventuell firmatecknare utses av styrelsen.

§ 6 RÄKENSKAPER
Räkenskapsåret är kalenderår. Styrelsen väljer ut en (1) revisor, vars revisionsberättelse ska avges senast vid
årsmötet.

§ 7 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas genom omröstning. Rösträtt tilldelas föreningens medlemmar.

§ 8 STADGEÄNDRING
Stadgar kan ändras genom motion om stadgeändring och kräver en majoritetsröst på minst 75 %.

§ 9 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kräver beslut av årsmötet. Föreningens kvarvarande tillgångar går till ändamål som
årsmötet bestämmer.

