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Stadgar för dansföreningen Eskils Gille  
(Reviderat i samband med Årsmötet 2017-02-11) 
 

Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§1. Uppgift 

Eskils Gille är en ideell dansförening med målet att skapa en god social samvaro. 

§2. Medlemmar 

Medlemsantalet i Eskils Gille begränsas till högst 350 personer. Nytt medlemskap i föreningen 

godkännes av styrelsen.  

Medlemsavgifterna fonderas efter administrationskostnader och resterande går oavkortat till  

jubileumsfest vart 5:e år. 

För att få deltaga på jubileumsfesten, som är kostnadsfri, är kravet att medlemmen varit betalande 

under 3 år i rad eller om minst 3 årsavgifter inbetalats innan en jubileumsfest. 

Den som inte betalt medlemsavgift senast 3 månader efter erhållen inbetalningsanmodan samt en 

påminnelse, kommer att uteslutas ur föreningen. 

§3. Stadgar 

Ändring eller tillägg till dessa stadgar får beslutas på ordinarie årsmöte. Föreslagen ändring ska 

utsändas till medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet. 

§4. Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra medlemsmöte och föreningens styrelse. 

§5. Verksamhet- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.  

 

Kap. 2 ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE 

§1. Sammansättning och beslut 

Årsmöte och extra medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 

§2. Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt tillkommer samtliga Eskils Gilles registrerade medlemmar. Förslag till 

förändringar och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet.  

Påminnelse om att sända in motioner sker i samband med inbjudan till danserna/hemsidan samt 

Facebook för Eskils Gille. 
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§3. Kallelse 

Kallelse till årsmöte eller till extra medlemsmöte ska utskickas senast 2 veckor före mötet. Meddelas 

även via hemsidan samt Facebook för Eskils Gille. 

§4. Rösträtt 

Rösträtt tillkommer samtliga av Eskils Gille registrerade medlemmar. Vid omröstning ska enkel 

majoritet gälla. 

§5. Ärenden vid årsmöte 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

5. Fastställande av dagordning för mötet. 

6. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 

8. Behandling av förslag till verksamhetsplan och fastställande av medlemsavgifter. 

9. Behandling av motioner/förslag som inkommit till styrelsen. 

10. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer. 

11. Val av ordförande för 1 år.  

12. Val av 2-3 ordinarie ledamöter ojämna år, samt 2-3 ordinarie ledamöter jämna år. Mandattid 

för samtliga är 2 år.  

13. Val av 2-3 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Styrelsen konstituerar sig på nästa 

styrelsemöte. 

14. Val av två ordinarie revisorer med uppgift att granska föreningens verksamhet, räkenskaper 

och förvaltning för kommande verksamhetsår. Mandattid är 1år. 

15. Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

16. Val av ledamöter till valberedningen för kommande verksamhetsår, varav en utses som 

sammankallande. 

 

Kap. 3 STYRELSEN 

§1. Styrelsens beslut 

Eskils Gilles styrelse ska bestå av ordförande och 4 - 6 ordinarie ledamöter samt 2 - 3suppleanter.  

§2. Styrelsens uppgifter 

Eskils Gilles styrelse ska; 

- Arrangera sammankomster i enlighet med föreningens syfte. 

- Verkställa årsmötets beslut. 

- Ansvara och förvalta föreningens medel. 

- Värna om medlemmarnas dansintresse. 

- Årligen hålla minst 2 styrelsemöten. 

- Utarbeta verksamhetsplan och budget. 
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§3. Styrelsens beslut 

För beslut måste minst 4 ledamöter vara ense om ärendet. 

§4. Arbetsår 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet fram till nästa årsmöte. 

§5. Inbjudan 

Styrelsen inbjuder medlemmarna till de av årsmötet fastställda aktiviteterna. Bekanta får medtagas i 

mån av plats. Till jubileumsfester inbjudes endast medlemmar (se även Kap 1 §2). 

 

Kap. 4 REVISIORER, REVISION 

§1. Revisorer och revision 

Föreningens revisorer, valda medlemmar vid årsmötet, ska granska föreningens verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning.  

Räkenskaper samt övriga handlingar ska överlämnas till revisorerna senast 20 dagar före årsmötet.  

Revisorerna ska senast 7 dagar före mötet ha verkställt revision och överlämnat revisionsberättelsen 

till styrelsen. 

 

Kap. 5 VALBEREDNING 

§1. Sammansättning 

Valberedningen ska bestå av minst 2 ledamöter, varav 1 sammankallande. 

§2. Åläggande 

Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga ledamöter i tur att avgå om de är beredda 

att kandidera.  

Valberedningen ska vid årsmötet föreslå ledamöter till valbara befattningar i föreningen. 

 

Kap. 6 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

§1. Upplösning av Eskils Gille 

Vid eventuell upplösning av föreningen ska kvarvarande tillgångar tillfalla en/flera 

hjälporganisationer. 


