
Stockholm den 9 mars 2022

Anledning och beskrivning av förslag på stadgeändringar DC Sthlm

DC Sthlm behöver genomföra en uppdatering av stadgarna så att de matchar
DC Sveriges uppdaterade stadgar efter den omarbetning som gjordes
2020-11-15. 

Dom reella förändringarna angående ordning eller funktion är få. Det är
mest formalia och förtydliganden som är reviderade i enlighet med DC
Sveriges nya stadgar. 

Exempel på förändringar: 

§ 8 
a) Sammankallande i valberedning är tillika representant i DC sveriges
valberedning (var separat förut). Valberedningen föreslås att väljas på 2 år
istället för 1 år - för att behålla erfarenhet i styrelsearbetet. 

§ 12

b) Vid beslut om upplösning har vi lagt till att man har 12 månader på sig att
avveckla verksamheten. Det stod ingenting om det förut. 

● Vi har lyft bort ordet ”kongress” på de platser det stod och bara
använt ordet årsmöte, eftersom det är det som är aktuellt. 

Emelie Enlund, vice ordförande DC Sthlm och ledamot DC Sveriges
styrelse

Linda Adami, ordförande DC Sthlm

1
Danscentrum Stockholms årsmöte 2022-03-23

Organisationsnummer: 802005-3909



Förslag på stadgeändringar för
Danscentrum Stockholm från och med
2022-03-23
§ 1 Föreningen
Danscentrum Stockholm hädanefter benämnt “DC Sthlm” är en konstnärlig centrumbildning
och förening för den professionella samtida danskonsten i Mellansverige. Föreningen är
demokratisk samt politiskt och religiöst obunden. DC Sthlm är en regional organisation i
riksorganisationen Danscentrum Sverige. Genom Danscentrum Sverige är DC Sthlm också
en arbetsgivarorganisation inom området för den professionella samtida danskonsten,
hädanefter benämnt "den fria danssektorn". Föreningen har sitt säte i Stockholm och
föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 2 Föreningens ändamål
DC Sthlm ska enskillt och tillsammans med övriga medlemsorganisationer samt
Danscentrum Sverige verka för att villkoren för organisationens medlemmar; de
professionellt verksamma inom den fria danssektorn förbättras genom att tillvarata och
främja medlemmarnas intressen. Samtliga nämnda parter ska även verka för att den fria
danssektorns infrastruktur förbättras och bevaka konstnärspolitiska, kulturpolitiska samt
arbetsmarknadspolitiska frågor. Lokalt verkar DC Sthlm för att skapa mötesplatser med
nätverk både nationellt och internationellt.

§ 3 Beslutsordning
a) DC Sthlm utgörs av lokalt verksamma medlemmar; de professionellt verksamma inom den
fria danssektorn.
b) Årsmötet är DC Sthlms högsta beslutande organ.
c) Årsmötet utser DC Sthlms styrelseordförande.
d) Årsmötet utser övriga ledamöter och suppleanter i DC Sthlms styrelse utifrån
valberedningens förslag.
e) DC Sthlms styrelse ska verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen och
fatta organisationens beslut mellan årsmötena.

§ 4:1 Enskilt medlemskap i medlemsorganisation
a) Enskilt medlemskap kan erhållas av den som har minst tre (3) års yrkesutbildning
alternativt konstnärlig högskoleutbildning inom dans, koreografi, mim eller annat
rörelsebaserat konstnärligt uttryck eller av den som har tillgodosett sig motsvarande
kunskaper på annat vis. 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 (6) månader under de senaste två (2) åren.
b) Ansökan om enskilt medlemskap lämnas skriftligen till DC Sthlm.
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c) Årsavgift för enskilt medlemskap fastställs av Danscentrum Sveriges årsmöte.
d) Årsavgiften ska erläggas DC Sthlm senast den 31 mars
e) Medlem har inte rätt att nyttja föreningens service förrän årsavgiften är erlagd.
f) Medlemsåret löper under perioden 1 januari – 31 december
g) Medlem som önskar utträde meddelar det skriftligen till den DC Sthlm styrelse

§ 4:2 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 enligt § 4:1.
b) Juridisk medlem har rätt att utse ett ombud som representant vid årsmötet om juridisk
medlem ej kan närvara.
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 åtar 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) Årsavgiften ska erläggas DC Sthlm senast den 31a mars.
h) Medlem har inte rätt att nyttja föreningens service förrän årsavgiften är erlagd.
i) Medlemsåret löper under perioden 1 januari – 31 december.
j) Medlem som önskar utträde meddelar det skriftligen till den DC Sthlms styrelse

§4:3 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 vid DC Sthlms årsmöte har rösträtt vid
föreningens möten.
e) Stödmedlem kan vara enskild eller juridisk person.
f) §3 i) tillämpas inte på stödmedlemmar.

§5 Uteslutning
a) Medlem som motverkar DC Sthlm och dess ändamål kan uteslutas.
b) Beslut om uteslutning fattas DC Sthlms styrelse.
c) Innan beslutet fattas skall den berörda medlemmen ges möjlighet att yttra sig.
d) Medlem kan överklaga beslutet till DC Sthlms årsmöte. Överklagandet sker via
organisationens valberedning som ska ta in yttranden från såväl medlemmen i fråga som
berörd förenings styrelse och därefter utforma det underlag som ska ligga till grund för
årsmötets beslut.

§6 Motioner
Motion kan väckas av samtliga medlemmar. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den
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1 februari och distribueras med styrelsens yttrande över desamma tillsammans med övriga
årsmöteshandlingar.

§ 7 Årsmötet
a) Årsmötet är DC Sthlm högsta beslutande organ.
b) Årsmöte ska hållas senast under mars månad varje år.
c) Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst fyra (4) veckor innan mötet.
Kallelsen ska innehålla uppgift om datum och tid för mötet och uppgift om när övriga
årsmöteshandlingar finns att tillgå.
d) Varje enskild medlem och juridisk medlem äger en (1) röst var. Varje stödmedlem som
uppfyller §4:3 d), äger en röst var.
e) Ombud som är utsedd av juridisk medlem att representera densamma kan endast ha en
(1) röst oavsett ytterligare medlemskap i organisationen.Ombud ska styrka sin rösträtt med
fullmakt.
f) Stödmedlem som inte uppfyller §4:3 d) äger yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt på
årsmötet.
g) Omröstning avgörs genom enkel majoritet.
h) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning.
i) Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.
j) Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor förekomma:

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 verksamhetsplan för innevarande kalenderår.
12. Fastställande av innevarande kalenderårs budget.
13. Styrelsens förslag till stadgeändringar
14. Styrelsens övriga förslag
15. Val av styrelse

a) ordförande två (2) år
b) styrelseledamöter två (2) år
c) suppleanter ett (1) år

16. Val av revisor/er och valberedning
a) en (1) eller två (2) revisorer
b) ledamöter till valberedning två (2) år
c) suppleanter till ordinarie ledamöter i valberedning ett (1) år

17. Fastställande av valberedningens sammankallande tillika representant i DC Sveriges
valberedning

18. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter och ordförande samt
ersättningspolicy.
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19. Val av ombud till riksorganisationen Danscentrums Sveriges årsmöte.
20. Nomineringar till styrelsen för Danscentrums Sverige.
21. Årsmötets avslutande

k) Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst en tiondel (1/10) av DC Sthlm
medlemmar så begär.
l) Kallelse till extra årsmöte ska ske senast tre (3) veckor före mötet öppnande.
m) Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som föranlett mötet.

§ 8 Valberedningen
a) Valberedningen utses varje år på årsmötet och består av tre (3) ledamöter varav en
sammankallande tillika representant i Danscentrum Sveriges valberedning. Ordinarie
ledamöter väljs in på en period om två (2) år.
b) Valberedningen ska senast sex (6) veckor innan årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid
går ut om de vill kandidera för nästa mandattid.
c) Valberedningens förslag ska distribueras med övriga årsmöteshandlingar.

§ 9 Revisor
a) 1-2 revisor/er utses av årsmötet med en mandattid på ett (1) år.
b) Revisor/er har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelse- och
årsmötesprotokoll samt övriga handlingar.
c) Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.

§ 10 Styrelsen
a) Styrelsen är DC Sthlm verkställande organ.
b) Styrelsen beslutar hur organisationens operativa arbete ska organiseras.
c) Styrelsen kan anställa personal för att driva verksamheten.
d) Årligen fastställa verksamhetsplan och budget samt presentera dessa för medlemmarna
på årsmötet.
e) Verkställa av årsmötet fattade beslut.
f) Ansvarar för föreningens medel och personal.
g) Styrelsen skall fastställa en attest- och delegationsordning där det klart framgår vilka
personer som har befogenheter att hantera DC Sthlm ekonomiska medel, teckna avtal.
h) Styrelsen utser, inom sig, övriga befattningar och ansvarsfördelningar på konstituerande
möte efter årsmötet.
i) Styrelsen består av minst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter, inklusive ordförande, med
en mandattid på två (2) år.
j) Vidare består styrelsen av två till tre (2-3) suppleanter med en mandattid på ett (1) år.
k) Suppleantordningen beslutas på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.
l) Styrelsen kan adjungera person till mötet som dock inte har rösträtt på styrelsemöte.
m) Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
n) Omröstning avgörs med enkel majoritet, vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande
utslagsröst.
o) Omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning.

§ 9 Firmatecknare
a) Styrelsen utser föreningens firmatecknare på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet
b) Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare, teckningsrätten regleras av
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attest- och delegationsordningen.

§ 10 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid DC Sthlms årsmöte genom minst 2/3
majoritet vid omröstning.

§ 12 Upplösning
a) Upplösning av DC Sthlm kan ske genom 2/3 majoritet av två (2) på varandra följande
årsmöten, varav ett ordinarie, med minst sex (6) månaders mellanrum.
b) Vid beslut om upplösning har Danscentrum Sverige upp till tolv (12) månader på sig att
avveckla verksamheten.
c) Vid upplösning av DC Sthlm tillfaller dess eventuella tillgångar det ändamål inom dans
som årsmötet beslutar.
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