
 

Medlemskap! 
 
Aktiv medlem 
Inträdesavgift (Första året) 100 kr + medlemsavgift på 100 kr/år 
Barn/Ungdom till och med 16 år: 50 kr/år + inträdesavgift 
 
Stödmedlem 
Inträdesavgift 100 kr + medlemsavgift på 50 kr/år 
Barn/Ungdom till och med 16 år: 25 kr/år + inträdesavgift 
 
Borttappat eller förstört medlemskort ersätts med en kostnad på 15 kr  
 
Medlemsavgiften betalas vid inträde och därefter senast 31 januari varje år. 
Inkommer medlemsavgiften efter 31 januari utgår ny inträdesavgift.  
 
Medlemsavgiften betalas in på Bg 5695-1601 
Betalningsmottagare: Fancy Feet Linedancers 
Glöm inte att ange namn och medlemsnr.  

 

Förmåner 
 
Aktiv medlem = Medlem som GÅR på minst en kurs/termin (12 ggr) hos 
Fancy Feet 
 
Som aktiv medlem i Fancy Feet Linedancers har man mot uppvisat medlemskort: 
• Rösträtt på föreningsmöten 
• Gratis entré till Fancy Feets öppna danser. 
• 10% hos Kulan Trading ute på High Chaparral. 
• Vid vissa resor betalas entré och buss av Fancy Feet. 
 
Stödmedlem = Medlem som INTE går på kurs hos Fancy Feet. 
 
Som stödmedlem i Fancy Feet Linedancers har man mot uppvisat medlemskort 
gratis fika på Fancy Feets öppna danser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stadgar 
 
§ 1. Namn 
 Föreningens namn är Fancy Feet Linedancers. 
§ 2. Säte 
 Styrelsen har sitt säte i Värnamo. 
§ 3. Verksamhetsår 
 Verksamhetsåret räknas per kalenderår. 
 Årsmöte skall hållas senast den 31 mars 
§ 4. Ändamål 
 Föreningens ändamål är att tillvarata och öka intresset för  
 linedance i Östbo- Västbo-området. 
 Att anordna linedanceträffar med dans minst åtta gånger per år. 
§ 5. Medlemskap 
 Medlemsavgiften bestäms på årsmötet. Barn betalar halv avgift och har därmed ingen  
 rösträtt. Som barn räknas man till och med det kalenderår man fyller 16 år. 
 
 För att ha rösträtt vid föreningsmöten skall medlemsavgiften vara betald. 
 
 Medlemsavgiften betalas vid inträde och därefter före 31 januari varje år. 
 Medlemskap är giltigt då medlem erlagt medlemsavgift. 
 
 Endast medlemmar har rätt att använda föreningens namn. Information får ej tryckas  
 eller ges ut i föreningens namn utan styrelsens godkännande. 
 
 Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen utträda ur  
 föreningen. 
 
 Uteslutning av medlem kan ske om denne motarbetat föreningens verksamhet eller 
  ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.  
 Uteslutning skall meddelas skriftigt. 
§ 6. Styrelsen 
 Styrelsen skall bestå av tre ledarmöten och två suppleanter. 
 Styrelsen ska ansvara för föreningens verksamhet, angelägenheter och ekonomi och  
 företräda föreningen och föra dess talan. 
 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
 Styrelsen är beslutsmässig då tre ledamöter är närvarande. 
 Kallelse till föreningsmöte sker av ordförande. 
 Kallelse utfärdas 14 dagar före mötet via hemsida, e-mail och annons i lokalpress 
 Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och suppleanter två år.  
 Första gången val äger rum ska dock en ledamot och en suppleant väljas för ett år. 
 Mandattiden är rullande. 
§ 7. Festkommitté 
 Ska bestå av 4 personer som ska ha hand om linedanceträffar som  
 öppna danser och workshops. 
§ 8. Firmateckning 
 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
§ 9. Revision 
 Föreningen skall ha en revisor och en revisorsuppleant för årlig granskning av  
 föreningens räkenskaper samt förvaltning i övrigt. 
§ 10. Stadgeändringar 
 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med  
 minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. 
§ 11. Upplösning av förening 
 Har beslut fattats om föreningens upplösande skall dess tillgångar - såväl kontanta  
 tillgodohavanden som gällande inventarier skänkas till Barncancerfonden. 
 
 
 Dessa stadgar är beslutade vid första föreningsmötet 2007-08-23 


