
STADGAR
För den ideella föreningen Cats’ Corner med hemort i Malmö stad.

Bildad den 2006-04-20

  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  

1 § Ändamål
Cats’ Corner är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens mål är att främja swingkulturen 
och swingdansen i Öresundsregionen.
  
2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar enligt §9.
 
3 § Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. För tiden mellan årsmötena är Cats' Corners styrelse 
beslutande organ.
 
4 § Firmateckning
Cats' Corner firmatecknas av två ordinarie styrelseledamöter var för sig, vilka väljs vid årsmöte. Vid 
firmatecknares frånfälle eller avgång äger Cats' Corners styrelse rätt att inom sig utse ny firmatecknare tills dess 
en ersättare kan väljas vid årsmöte.
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
6 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, 
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av Cats' Corners styrelse i avvaktan på 
slutligt årsmötesbeslut.
 
7 § Stadgeändring
För beslut om tillägg till eller ändring av dessa stadgar fordras beslut på två efter varandra följande årsmöten 
samt att minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid vardera bifaller sådant ändringsförslag.

8 § Upplösning av föreningen Cats' Corner
För beslut om upplösning av Cats' Corner krävs att två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/
3 av antalet avgivna röster vid vardera, bifaller sådant förslag om upplösning. Vid upplösning av Cats' Corner 
skall ansvaret för tillgångarnas fördelning överlåtas till Cats' Corners revisorer. Beslut om upplösning skall 
innehålla hur Cats' Corners tillgångar skall fördelas eller användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels 
var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

   
  

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

  
9 § Medlemskap



Förening är öppen för alla fysiska personer och medlemskap löses årsvis.
  
10 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 
medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen 
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, 
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall 
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar 
från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutande behandlas av föreningens 
styrelse.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• har rätt till medlemsrabatter och medlemsaktiviteter.

  

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

  
13 § Tidpunkt
Ordinarie årsmöte avhålls årligen under perioden 1 september till 1 december på tid och plats som Cats' Corners 
styrelse fastställer. Extra årsmöte skall sammankallas av Cats' Corners styrelse om en majoritet av antalet 
närvarande röstberättigade ombud biträder ett förslag om extra årsmöte vid ordinarie årsmöte. Extra årsmöte 
skall sammankallas utan onödigt dröjsmål av Cats' Corners styrelse om minst 2/3 av medlemmarna kräver 
detta. Sådant krav skall framställas på gemensam lista undertecknad av samtliga medlemmar som framställer 
kravet. Det ska framgå vilka punkter som skall behandlas på det begärda extra årsmötet. Extra årsmöte kan 
sammankallas av Cats' Corners styrelse om synnerliga skäl anses föreligga.
 
14 § Kallelse och handlingar till årsmöte och extra årsmöte.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna per e-post 
eller om sådan saknas på annat sätt. Av kallelsen skall framgå tid och plats för årsmötet. Till kallelsen skall 
bifogas föredragningslista (dagordning). Kallelse till extra årsmöte skall vara samtliga medlemmar tillhanda 
senast fyra veckor före mötet. Av kallelsen skall framgå tid och plats för mötet. Till kallelsen skall bifogas 
föredragningslista (dagordning). Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av 
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar 
skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, valberedningens 
förslag, samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två 
veckor före årsmötet.
  
15 § Motioner
Förslag (motioner) till ärenden att behandlas på Cats' Corners ordinarie årsmöte avges skriftligen och skall vara 
Cats' Corners styrelse tillhanda tre veckor före den dag årsmötet infaller. Rätt att inge motion tillkommer Cats' 
Corners styrelse och enskild medlem i Cats' Corner.
 

16 § Yttrande- och förslagsrätt på årsmötet



Yttrande- och förslagsrätt vid Cats' Corners årsmöten tillkommer medlemmar samt personer som av mötet 
beviljas denna rätt. 

17 § Årsmöten - röstberättigande
Rösträtt tillfaller medlem. Medlemmar i Cats' Corner erhåller en röst vardera vid ordinarie och extra årsmöten. 
Ledamot av Cats' Corners styrelse (d.v.s. ledamot som valts vid – eller kvarstått över – senaste ordinarie årsmöte 
eller extra årsmöte därefter, eller suppleant som inträtt som ordinarie ledamot på grund av sådan ledamots 
avgång eller frånfälle) har ej rösträtt under årsmöte och extra årsmöte.
 
18 § Beslutsordning
Med undantag av fall enligt nedan samt under paragraferna 7 och 8 i dessa stadgar avgörs alla frågor med 
absolut majoritet (d.v.s. mer än hälften av antalet avgivna röster). I det fall två förslag erhåller lika röstetal 
och det ena förslaget innebär bibehållande av status quo, skall detta förslag anses vara beslutat. I det fall två 
förslag erhåller lika röstetal och ingetdera förslaget innebär bibehållande av status quo, skall det förslag som 
mötesordföranden anser bäst bibehåller status quo anses vara beslutat. Vid personval skall de kandidater som 
erhåller flest röster anses valda. I det fall två eller flera kandidater erhåller lika röstetal och ej alla dessa skall 
anses valda, skall i det fall andra kandidater erhållit röster i samma omröstning en ny omröstning avseende 
endast dessa kandidater företagas. Om andra kandidater ej erhållit röster skall lotten avgöra vilken/vilka som 
valts. Omröstning sker normalt öppet medelst acklamation. Om röstberättigad medlem begär rösträkning 
("votering") skall sådan verkställas som röstning medelst handuppräckning (eller motsvarande). Vid sådant 
röstande räknas en icke uppräckt hand som ej angiven röst vid räkning. Om, vid personval, röstberättigad 
medlem begär slutet val medelst valsedlar ("sluten votering") skall sådant verkställas. För att anses giltig skall 
valsedel uppta minst ett och högst det antal namn som skall väljas.
 
19 § Valbarhet
Valbar till post som funktionär inom Cats' Corner är röstberättigad myndig person folkbokförd i Sverige och 
som är medlem i föreningen.
  
20 § Kandidatnominering
Namnförslag på kandidater att väljas enligt § 21:12 inges skriftligen till valberedningens ordförande senast 14 
dagar före mötet. Kandidater kan också nomineras vid årsmötet.
 



  
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Mötet öppnas
     2. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
    3. Fråga om mötets behörighet.
    4. Val av mötesfunktionärer:
               a) mötesordförande
               b) mötessekreterare
               c) justeringsmän (2st)
               d) rösträknare (2st)

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

     7. Behandling av
               a) Verksamhetsberättelse
               b) Förvaltningsberättelse
               c) Revisorernas berättelse(r) för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
                d) Bokslut.
 
    8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förvaltningen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
räkenskapsåret.

11. Motioner samt av Cats' Corners styrelse till årsmötet hänskjutna ärenden

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) föreningens sekreterare för en tid av 1 år;
c) föreningens kassör för en tid av 1 år;
d) minst 2st eller max 4st ledarmöter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
e) två styrelsesuppleanter (för en tid av ett år), med angivande av den ordning i vilken de inträder.
f) medlemsrevisor för en tid av ett år samt en suppleant. 
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
g) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en sammankallande;
f) eventuella fyllnadsval för återstoden av mandattiden vid funktionärs frånträde.


