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Nuvarande stadgar

Nytt förslag till stadgar okt 2020

Danscentrums styrelses kommentarer

§ 1 Föreningen
a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC.
b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande
konstnärlig centrumbildning för den fria professionella samtida
danskonsten i Sverige.
c) Danscentrum är arbetsgivarorganisation för frilanskoreograferna
och tecknar kollektivavtal med Teaterförbundet avseende dansare
och koreografer anställda vid fria dansgrupper eller av fria
koreografer inom Danscentrum.
d) Danscentrum har sitt säte i Stockholm.
e) Danscentrum räkenskapsår skall vara kalenderår

§1 Föreningen

Syftet med namnändringen är att skapa tydlighet i
kommunikationen med myndigheter, DCorganisationernas medlemmar m.fl.
I dagsläget sker ofta en sammanblandning mellan
riksorganisationen och andra DC-organisationer
vilket bl.a. resulterat i att svar på ansökningar och
andra relevanta dokument skickats till fel
organisation. Det vill vi undvika.

§ 2 Föreningens ändamål
Danscentrum ska verka för att vara en demokratisk organisation
präglad av öppenhet och insyn. Danscentrum arbetar med
övergripande och rikstäckande frågor. Danscentrum ska
• verka för den fria professionella samtida danskonsten
• verka för att förbättra danskonstnärernas villkor i Sverige. • verka
för att danskonsten ses som en självklar del i hela Sveriges kulturliv
• verka kulturpolitiskt och bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor
• skapa mötesplatser för danskonstnärer
• verka för internationella kontakter
• verka för att danskonstens infrastruktur förbättras
• verka för att organisationens alla nivåer är starka företrädare för
danskonsten
• verka för ett ökat synliggörande av organisationens alla delar och
dess ändamål.
§ 3 Organisation
a) Danscentrum består av regionala organisationer.
b) Årsmötet är Danscentrums högsta beslutande organ.
c) Årsmötet utser styrelsen som under mandatperioden har till
uppgift att verkställa den av Årsmötet beslutade verksamhetsplanen
samt vara det organ som fattar organisationens beslut mellan
årsmötena

§ 2 Föreningens ändamål

Danscentrum Sverige är en centrumbildning och riksorganisation för
danscentrumföreningar som samlar professionellt verksamma inom den
samtida danskonsten. Danscentrum Sverige är också den fria
professionella danssektorns arbetsgivarorganisation. Föreningen har sitt
säte i Stockholm och föreningens räkenskapsår är kalenderår.

I den process som ägt rum sedan årsmötet har
flera medlemmar ställt sig bakom namnet
Danscentrum Sverige. DC:s styrelse har därför valt
att ändra sitt ursprungliga förslag (Danscentrum
Riks) till Danscentrum Sverige.
Danscentrum Sverige ska tillsammans med medlemsorganisationerna
verka för att villkoren för professionellt verksamma inom den fria
danssektorn förbättras. I rollen som arbetsgivarorganisation ska
Danscentrum Sverige teckna kollektivavtal med relevant motpart /
arbetstagarorganisation.

Syftet med ändringen är att beskriva
Danscentrum Sveriges ändamål på ett mer
övergripande plan. Vilken verksamhet som ska
bedrivas fastställs av årsmötet.
Att organisationen ska bedrivas utifrån
demokratiska principer framgår på andra ställen
i stadgarna (se: §3 beslutsordning, § 6
Danscentrum Sveriges årsmöte samt § 10
Styrelsen).
Ordet medlemsorganisation syftar på
Danscentrum Sveriges medlemmar
(Danscentrum Norr, Sthlm, Väst, Syd).

§ 3 Beslutsordning

a) Danscentrum Sveriges medlemmar utgörs av danscentrumföreningar.
b) Årsmötet är Danscentrum Sveriges högsta beslutande organ.
c) Årsmötet utser Danscentrum Sveriges styrelseordförande.
d) Årsmötet utser övriga ledamöter och suppleanter i Danscentrum
Sveriges styrelse utifrån medlemsorganisationernas förslag.
e) Danscentrum Sveriges styrelse ska verkställa den av årsmötet
fastställda verksamhetsplanen och fatta organisationens beslut
mellan årsmötena.

Styrelsen anser att ordet beslutsordning bättre
beskriver paragrafens innehåll.
Vi har valt att särskilja på val av
styrelseordförande samt övriga ledamöter (inkl.
suppleanter). Skälet är att det i praktiken är
varje medlemsorganisation som utser sina
representanter i riksorganisationens styrelse.
Att beslutet fattas av årsmötet är en formsak.
Valet av ordförande föregås däremot av en
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§ 4:1 Medlemskap
a) Medlemskap i Danscentrum kan uppnås av regional organisation
som samlar de fria danskonstnärerna, har till huvudsyfte att verka
för den fria danskonsten i sin region samt delar och stödjer
Danscentrums ändamål.
b) Beslut om antagning av medlemmar fattas av Danscentrums
årsmöte.
c) Ansökan om medlemskap sker skriftligen.

§ 4:2 Medlemskap i regional organisation
a) Medlemskap ansöks skriftligen hos den regionala organisationen.
b) Den som antagits som medlem i den regionala organisationen är
således också ansluten till Danscentrum. c) Medlem som påtar sig
arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal Danscentrum tecknar
och är också berättigad till rådgivning och stöd rörande
kollektivavtal.
d) De regionala organisationerna ansvarar för att alla medlemmar
rapporteras in till Danscentrum (riksorganisationen).
e) Årsavgift för medlemskap i regionerna fastställs av Danscentrums
årsmöte.
f) Årsavgiften ska erläggas till den regionala organisationen senast
den 31 mars.
g) Medlemsåret avser perioden 1 januari – 31 december.
h) Medlem har inte rätt att nyttja föreningens service förrän
årsavgiften är erlagd.
i) Medlem som önskar utträde meddelar det skriftligen till den
regionala organisationens styrelse.
j) Medlem som motverkar föreningen och dess målsättning kan
uteslutas.
k) Beslut om uteslutning fattas av regional organisations styrelse.
l) Innan beslut om uteslutning fattas skall den berörda medlemmen
ges möjlighet att yttra sig.
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§ 4:1 Medlemskap i Danscentrum Sverige
a) Medlemskap i Danscentrum Sverige kan erhållas av ideell förening
som samlar verksamma inom den fria professionella danssektorn,
bedriver ett aktivt förmedlingsarbete och stödjer Danscentrum
Sveriges ändamål.
b) Ansökan om medlemskap sker skriftligen och ställs till Danscentrum
Sveriges styrelse.
c) Beslut om antagning av nya medlemsorganisationer fattas av
Danscentrum Sveriges årsmöte.
d) Medlemsorganisation som önskar utträde ur Danscentrum Sverige ska
meddela detta skriftligen till Danscentrum Sveriges styrelse. Utträdet
ska anmälas senast åtta månader före årsmöte och verkställas efter
årsmötet.
§ 4:2 Enskilt medlemskap i medlemsorganisation
a) Enskilt medlemskap kan erhållas av den som har minst tre års
yrkesutbildning alternativt konstnärlig högskoleutbildning inom dans,
koreografi, mim eller annat rörelsebaserat konstnärligt uttryck.
Medlemskap kan också erhållas av den som kan styrka yrkesutövande
inom dans /rörelsebaserat konstnärligt uttryck och/eller koreografi
motsvarande en sammanlagd tid av minst sex månader under de
senaste två åren eller av den som har tillgodosett sig motsvarande
kunskaper på annat vis.
b) Ansökan om enskilt medlemskap lämnas skriftligen till
medlemsorganisation.
c) Årsavgift för enskilt medlemskap fastställs av Danscentrum Sveriges
årsmöte.
d) Medlemsåret löper under perioden 1 januari – 31 december.

process som drivs av Danscentrum Sveriges
valberedning.
Vi har bytt ut ordet uppnås mot erhållas.
Motivet är att ordet uppnås kan uppfattas som
att medlemskap är något en organisation
tilldelas, ung. som en utmärkelse.
Vi har även lagt till hur ansökan om medlemskap
sker. Det är inte detsamma som att ett
medlemskap per automatik godkänns. Det är
årsmötet som beslutar ifall nya medlemmar ska
antas eller inte.
Slutligen har vi lagt till en punkt om formerna
för utträde. Skälet till att det tar åtta månader är
att DC-organisationerna har gemensamma
åtaganden.
Vår uppfattning är att samtliga organisationer
anser att det är viktigt att skapa möjligheter för
personer utan formella utbildningar eller
scenkonstnärliga sammanhang att bli
medlemmar. Vi vill däremot understryka att det
inte per automatik innebär att vem som helst
kan förvänta sig att bli antagen som medlem.
Beslutet om vem som kan anses ha ”tillgodosett
sig motsvarande kunskaper på annat vis” fattas
av respektive medlemsorganisation under
ansvaret att vi tillsammans utgör en
centrumbildning för professionellt verksamma
inom den fria danssektorn.
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m) Medlem kan överklaga beslutet om uteslutning till
riksorganisationens styrelse vilken ska ta in yttranden från den
regionala organisationens styrelse och den berörda medlemmen
innan beslut kan fattas.
§ 5:1 Enskilt medlemskap
Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning
inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka kontinuerlig
och professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonsten
under de senaste två åren.
§ 5:2 Medlemskap för juridisk person
a) Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som
huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt angränsande
scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för
enskilt medlemskap § 5:1.
b) Den person som är utsedd av den juridiska personen att
representera densamma ska uppfylla kriteriet för enskilt
medlemskap och kan endast ha en röst vid votering oavsett
ytterligare medlemskap i organisationen

§ 4:3 Medlemskap för juridisk person
a) Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla
att producera dans eller konstnärligt angränsande uttryck om den
konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap §
4:2.
b) Den person som är utsedd av den juridiska personen att representera
densamma ska uppfylla kriteriet för enskilt medlemskap och kan endastha en röst vid votering oavsett ytterligare medlemskap i organisationen
c) Ansökan om juridisk persons medlemskap lämnas skriftligen till den
medlemsorganisation som den sökande önskar tillhöra.
d) Juridisk person är efter erlagd årsavgift även ansluten till
Danscentrum Sverige och därmed berättigad till Danscentrum Sveriges
rådgivning och stöd i frågor som berör kollektivavtalet samt
arbetsgivarrollen som helhet.
e) Juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de
kollektivavtal som Danscentrum Sverige tecknar med relevant motpart
/arbetstagarorganisation.
f) Årsavgift för juridisk persons medlemskap fastställs av Danscentrum
Sveriges årsmöte.
g) Medlemsåret löper under perioden 1 januari – 31 december.

I korthet betyder texten:
- att ideella och ekonomiska föreningar,
handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag kan
ansöka om medlemskap i en av Danscentrum
Sveriges medlemsorganisationer.
- att varje medlemsorganisation själv fattar beslut
om vilken service m.m. som organisationen
erbjuder medlemmar som är juridiska personer.
- att juridiska personer som är medlemmar i en av
Danscentrum Sveriges medlemsorganisationer har
rätt till Danscentrum Sveriges stöd och rådgivning i
frågor som berör Danscentrum Sveriges
kollektivavtal och andra arbetsgivarrelaterade
frågor.
Denna paragraf tydliggör inte hur vi ska förhålla
oss till enskilda näringsidkare som driver
verksamhet och anställer personal. Styrelsens
förslag är vi godtar att enskilda näringsidkare som
är registrerade hos Skatteverket som arbetsgivare
kan erhålla samma rättigheter och skyldigheter
som juridisk person, förutsatt att personen i fråga
blivit godkänd som medlem och betalar samma
årsavgift som juridisk person.
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§ 5:3 Stödmedlemskap
a) Stödmedlemskap kan sökas av den som vill bidra till föreningens
målsättning och dess förverkligande.
b) Stödmedlem blir man genom att betala in fastställd årsavgift eller
mer.
c) Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens
verksamhet och har yttranderätt men inte rösträtt vid föreningens
möten.
d) Stödmedlem som blir förtroendevald av regional organisation
eller årsmöte har rösträtt vid föreningens möten.
e) Stödmedlem kan vara enskild eller juridisk person.
f) §4 i) är inte tillämpliga på stödmedlemmar.
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§ 4:4 Stödmedlemskap
a) Stödmedlemskap i medlemsorganisation kan sökas av den som vill
bidra till föreningens ändamål och dess förverkligande.
b) Stödmedlem blir man genom att betala in fastställd årsavgift eller
mer.
c) Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens
verksamhet och har yttranderätt men inte rösträtt vid föreningens
möten.
d) Stödmedlem som blir förtroendevald av sin organisation har rösträtt
vid föreningens möten.
e) Stödmedlem kan vara enskild eller juridisk person.

Vi har bevarat mycket av den ursprungliga texten
och endast bytt ut ordet målsättning mot ändamål
samt förkortat texten i punkt 4d)
Vi har även strukit raden som lyder
f) §4 i) är inte tillämpliga på stödmedlemmar,
eftersom vi inte kan se varför stödmedlemmar
inte ska ha möjlighet att begära utträde.

Här har vi lagt till en paragraf.
§ 6 Årsmöte
a) Årsmöte hålls varje år före maj månads utgång.
b) Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast sex
veckor i förväg.
c) Handlingarna till årsmötet, såsom styrelsens propositioner,
motioner med styrelsens yttranden, verksamhetsberättelse,
revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget och förslag från
valberedningen, ska vara medlemmarna tillhanda senast 30 dagar
före årsmötet.
d) De regionala organisationerna utser årsmötesombud som har
närvaro-, yttrande-, förslagsrätt och rösträtt vid årsmötet. De
regionala organisationerna ska även utse ersättare till
årsmötesombud som får förhinder att närvara vid årsmötet.
e) Röstning får inte ske genom fullmakt.
f) Årsmötet är beslutsmässigt om minst 3/4 majoritet av samtliga
anmälda ombud är närvarande.
g) Beslut fattas med minst 2/3 majoritet.
h) Vid årsmötet skall följande frågor behandlas;
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Godkännande av årsmötets utlysning
4. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare tillika
rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

§ 6 Danscentrum Sveriges årsmöte
a) Årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång.
b) Kallelsen till årsmötet skall vara medlemsorganisationerna tillhanda
senast sex veckor i förväg.
c) Handlingarna till årsmötet, såsom styrelsens propositioner,
medlemsorganisationernas motioner samt Danscentrum Sveriges
styrelses yttranden, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk
redovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan för innevarande
och nästkommande år, budget samt valberedningens förslag ska vara
medlemsorganisationerna tillhanda senast tjugoen (21) dagar före
årsmötet.
d) Medlemsorganisationerna har rätt att utse fyra årsmötesombud
vardera. Varje ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid
årsmötet. Medlemsorganisationerna ska även utse ersättare till
ordinarie ombud. Namn på samtliga ombud ska meddelas Danscentrum
Sverige minst sju (7) dagar innan årsmötet.
e) Röstning får inte ske genom fullmakt.
f) Årsmötet är beslutsmässigt om minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av
samtliga anmälda ombud är närvarande.
g) Varje ombud har en röst vid votering.
h) Beslut fattas genom omröstning med minst två tredjedels (2/3)
majoritet.
h) Varje medlemsorganisation har rätt att utse fyra ombud som har
rösträtt vid årsmötet.

För att underlätta läsningen har vi valt att flytta
bokstavspunkten som redogör för vilka frågor som
ska behandlas på årsmötet och placera denna
punkt sist.
På uppmaning från er i de olika
medlemsorganisationerna har vi även slagit
samman vissa punkter och gjort vissa justeringar i
ordningsföljden av bokstavspunkterna, vilket i sin
tur resulterat i att det inte är möjligt att rakt av
jämföra ursprungliga stadgars punkt g),h) m.fl.
med de nuvarande. Det är med andra ord
nödvändigt att läsa och bedöma om helheten
hänger ihop och är god nog.
En viktig förändring är att vi har:
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7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser 10.
Fastställande av fördelningsprinciper
11. Fastställande av verksamhetsplan
12. Fastställande av budget.
13. Fastställande av årsavgifter för medlemskap
14. Behandling av propositioner och motioner
15. Styrelsens förslag till stadgeändringar
16. Styrelsens övriga förslag
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelse a. ordförande b. styrelseledamöter c. suppleanter
d. en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor e.
valberedning
19. Fastställande av ersättningar till styrelsen
20. Årsmötets avslutande
i) Årsmötesombud utses på regional organisations årsmöte eller
särskilt inkallat medlemsmöte, i förhållande till medlemsantal
(betalande medlemmar per den 31 december föregående år.)
j) Juridisk medlem utgör samma antal medlemmar i enlighet med
fördelningsprincipen för beräkning av ombud – (stödmedlem utgör
inte underlag för beräkning av ombud). Juridisk medlem ska i
beräkningen av årsmötesombud hänvisas till fördelningsprincip som
innebär att en juridisk medlem är lika med fem enskilda
medlemmar.
k) Minst hälften av ombuden skall vara medlemmar i den regionala
organisationen. 1-49 medlemmar = 2 ombud 50-79 medlemmar = 3
ombud 80-109 medlemmar = 4 ombud 110-139 medlemmar = 5
ombud 140-200 medlemmar = 6 ombud Samt ytterligare ett ombud
per varje femtionde medlem.
l) Varje ombud har en röst vid votering.
m) Omröstning avgörs genom 2/3 majoritet.
n) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten
omröstning.
o) Styrelsen kan lägga förslag i form av propositioner till årsmötet
för beslut. Propositionerna ska presenteras för medlemmarna
senast en månad innan motionstidens utgång d.v.s. senast den 31
januari det året årsmötet hålls. p) Motion till årsmötet kan väckas av
medlem.
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i) Ledamot som representerar medlemsorganisation i Danscentrum
Sveriges styrelse kan inte vara ombud och ha rösträtt, dock inte i frågan
om styrelsens ansvarsfrihet.
j) Anställda vid Danscentrum Sverige och dess medlemsorganisationer
äger närvaro- och yttranderätt.
k) Omröstning avgörs genom två tredjedels (2/3) majoritet. m)
Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning.
k) Styrelsen kan lägga förslag i form av propositioner till årsmötet för
beslut. Propositionerna ska presenteras för medlemsorganisationerna
senast den 31 januari.
l) Motion till årsmötet kan väckas av medlemsorganisation.
m) Motioner ska vara Danscentrum Sverige tillhanda senast den 3 april.
n) Extra årsmöte hålls när Danscentrum Sveriges styrelse eller två
medlemsorganisationer så begär. Kallelse till extra årsmöte ska vara
medlemsorganisationerna tillhanda senast trettio dagar i förväg och
innehålla förslag till dagordning. Vid det extra årsmötet behandlas
endast de ärenden som föranlett det extra årsmötet och finns med i
kallelsen. Ombuden till det extra årsmötet utses av respektive
medlemsorganisation på den egna organisationens årsmöte eller särskilt
inkallat medlemsmöte.
o) Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Godkännande av årsmötets utlysning.
4. Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor.
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika
rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående kalenderår.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
10. Behandling av propositioner och motioner.
11. Fastställande av principer för fördelning av beviljade statliga
verksamhetsmedel. Beslutet avser nästkommande kalenderår.
12. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande och
nästkommande kalenderår.
13. Fastställande av innevarande kalenderårs budget.
14. Fastställande av årsavgifter för enskilt, juridiskt och stödmedlemskap
i Danscentrum Riks Sveriges medlemsorganisationer.
15. Antagande av nya medlemsorganisationer.
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q) Motioner ska vara Danscentrum (riksorganisationen) tillhanda
senast den sista februari.
r) Extra årsmötet hålls när styrelsen eller två medlemmar så begär.
Kallelse till extra årsmötet ska vara de regionala organisationerna
tillhanda senast trettio dagar i förväg och innehålla förslag till
dagordning. Vid det extra årsmötet behandlas endast de ärenden
som föranlett det extra årsmötet och finns med i kallelsen.
Ombuden till det extra årsmötet utses av regional organisation på
årsmöte eller särskilt inkallat medlemsmöte, enligt ovan.

16. Styrelsens förslag till stadgeändringar.
17. Styrelsens övriga förslag.
18. Fastställande av antalet styrelseledamöter
18. Val av styrelse:
a. ordförande, utan koppling till enskild medlemsorganisation (2 år).
b. ledamöter - en per medlemsorganisation (1 år).
c. suppleanter till ordinarie ledamöter – en per medlemsorganisation (1
år). d. eventuella externa ledamöter, utan koppling till enskild
medlemsorganisation (1 år).
19. Val av revisorer och valberedning:
a. auktoriserad revisor
b. annan revisor
a. ledamöter i valberedning, en per medlemsorganisation (1 år).
b. suppleanter till ordinarie ledamöter i valberedning, en per
medlemsorganisation (1 år).
20. Fastställande av valberedningens sammankallande.
21. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter och ordförande.
22. Årsmötets avslutande.

§ 7 Fördelning av anslag
Danscentrum
s styrelse verkställer fördelning av medel till Danscentrums
verksamhet och till de regionala organisationerna i enlighet med
den av årsmötet fastställda fördelningsprinciperna.
§ 8 Valberedningen
a) Valberedningen utses på årsmötet och består av max fyra
ledamöter och två ersättare, minst en ledamot från varje regional
organisation.
b) Valberedningens förslag ska distribueras med övriga handlingar
inför årsmötet.
c) Valberedningens arbete ska utföras utifrån en av styrelsen
fastställd arbetsordning.
§ 9 Revisorer
a) Valda revisorer har rätt att fortlöpande ta del av Danscentrum
Riks räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar.
b) Den auktoriserade revisorn ska till årsmötet lägga fram
revisionsberättelse och förslag om huruvida styrelsen bör få
ansvarsfrihet eller ej under den tid som revisionen avser.

§ 7 Fördelning av anslag
Danscentrum Sveriges styrelse verkställer utbetalningen av
verksamhetsmedel till medlemsorganisationerna i enlighet med den
fördelningsprincip som fastställts av föregående års årsmöte.

Den här ändringen innebär att årsmötet 2021
beslutar om principerna för hur medlen ska
fördelas 2022, att årsmötet 2022 beslutar om
principerna för hur medlen ska fördelas 2023 o.s.v.

§ 8 Valberedningen
a)Valberedningen utses på årsmötet och består av max fyra ledamöter
och två ersättare, minst en ledamot från varje medlemsorganisation.
b) Valberedningens förslag ska distribueras med övriga handlingar inför
årsmötet.
c) Valberedningens arbete ska utföras utifrån en av styrelsen fastställd
arbetsordning.

Vi föreslår inte någon ändringar i § 8

§ 9 Revisorer
a) Valda revisorer har rätt att fortlöpande ta del av Danscentrum
Sveriges räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar.
b) Den auktoriserade revisorn ska till årsmötet lägga fram
revisionsberättelse och förslag om huruvida styrelsen bör få
ansvarsfrihet eller ej för den tid som revisionen avser.

Vi föreslår inte några ändringar i § 9
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§ 10 Styrelsen
a) Styrelsen är Danscentrums verkställande organ.
b) Styrelsen beslutar hur organisationens operativa arbete
organiseras och hur det utförs.
c) Styrelsen kan anställa personal för verksamheten och har då
arbetsgivaransvar. Styrelsen kan även mot ersättning anlita de
regionala organisationernas kanslier.
d) Styrelsen skall fastställa en attest- och delegationsordning där det
klart framgår vilka personer som har befogenheter att hantera
Danscentrums ekonomiska medel, teckna avtal, kontroll genom
attestering av fakturor etc. Styrelsen ska varje år även fastställa en
arbetsordning.
e) Styrelsen består av en ordförande samt de regionala
ordförandena eller vice ordförande från varje regional organisation.
Styrelsens antal inkl. ordföranden skall vara ojämnt.
f) Ordförande skall vara extern och inte representera någon regional
organisation.
g) Styrelsen väljs på ett år med undantag av den externa ordförande
som väljs på två år.
h) Vidare utser varje regional medlemsorganisation en suppleant,
som också är ordinarie ledamot i den regionala styrelsen.
Suppleanterna ska följa styrelsens arbete och träda in för sin
respektive region vid ordinarie ledamots frånvaro.
i) Styrelsen kan adjungera personer som dock inte har rösträtt på
styrelsemöte.
j) Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. Omröstning avgörs med enkel
majoritet, vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
k) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten
omröstning.
§ 11 Firmatecknare
a) Styrelsen utser föreningens firmatecknare på första styrelsemötet
efter årsmötet.
b) Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.
§ 12 Stadgeändring
För ändring av stadgarna – utom §§ 12 och 13 – fordras beslut med
två tredjedels (2/3) majoritet vid årsmötet. För ändring av §§ 12 och
13 fordras samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet vid två
på varandra följande årsmöte. Vid ändring av § 13 skall dessutom
minst elva månader ha förflutit mellan årsmötena.

bilaga 1:2
§ 10 Styrelsen
a) Styrelsen är Danscentrum Sveriges verkställande organ.
b) Styrelsen beslutar hur organisationens operativa arbete ska
organiseras och hur det utförs.
c) Styrelsen kan anställa personal för att driva verksamheten och har då
arbetsgivaransvar. Styrelsen kan även – mot ersättning –anlita de
regionala medlemsorganisationernas kanslipersonal eller andra
personer med lämplig kompetens för olika arbetsuppgifter.
d) Styrelsen skall fastställa en attest- och delegationsordning där det
klart framgår vilka personer som har befogenheter att hantera
Danscentrum Sveriges ekonomiska medel, teckna avtal samt ha kontroll
genom attestering av fakturor etc.
e) Styrelsen ska varje år årligen fastställa en arbetsordning.
e) Styrelsen består av en ordförande samt ordföranden eller vice
ordförande från varje regional medlemsorganisation. Styrelsens antal
inkl. ordföranden skall vara ojämnt.
f) Ordförande skall vara extern och inte representera någon regional
medlemsorganisation.
g) Styrelsen väljs på ett år med undantag av den externa ordförande
som väljs på två år.
h) Varje regional medlemsorganisation utser en suppleant till sin
ordinarie ledamot. Suppleanten måste vara ordinarie ledamot i sin
medlemsorganisations regionala styrelse.
i) Styrelsen kan adjungera personer, som dock inte har rösträtt på
styrelsemöte.
j) Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet, vid lika röstetal
har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
k) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning.
§ 11 Firmatecknare
a) Styrelsen utser föreningens firmatecknare på första styrelsemötet
efter årsmötet.
b) Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.
§ 12 Stadgeändring
För ändring av stadgarna – utom §§ 12 och 13 – fordras beslut med två
tredjedels (2/3) majoritet vid årsmöte. För ändring av §§ 12 och 13
fordras samstämmiga beslut med två tredjedels (2/3) majoritet vid två
på varandra följande årsmöten. Vid ändring av § 13 skall minst sex
månader ha förflutit mellan årsmötena.

I den här paragrafen har vi föreslagit vissa
språkliga ändringar.

Vi föreslår inte några ändringar i § 11.

Skälet till den mindre ändring vi föreslår är att den
är nödvändig för att stadgarna ska bli konsekventa
( se: § 12 och §13)
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§ 13 Upplösning
a) Upplösning av Danscentrum kan ske enbart genom två tredjedels
majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav en ska vara
ordinarie årsmöte, dessutom ska minst elva månader ha förflutit
emellan. b) Vid upplösning av Danscentrum fördelas eventuella
tillgångar enligt § 7. c) Eventuella överskjutande tillgångar tillfaller
det ändamål inom dans som årsmötet beslutar.

bilaga 1:2
§ 13 Upplösning
a) Upplösning av Danscentrum Sverige kan enbart ske genom två
tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav
ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst sex månader ska ha förflutit
mellan det ordinarie och extra årsmötet.
b) Vid beslut om upplösning har Danscentrum Sverige upp till tolv (12)
månader på sig att avveckla verksamheten.
c) Vid upplösning fördelas Danscentrum Sveriges eventuellt
överskjutande tillgångar lika mellan medlemsorganisationerna.

Här har vi skapat möjlighet för en snabbare
upplösning av Danscentrum Sverige samt beskrivit
hur lång tid en eventuell upplösning får ta.
Det finns även ett förslag att medlen ska fördelas
lika mellan medlemsorganisationerna ifall
riksorganisationen upplöses.
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