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 Målsättning
 Stadgar

        

           

Föreningens Föreningen bildades 1997-05-05 i Skellefteå. Föreningens
bildande och syfte syfte är att sprida information och kunskap om, samt väcka

 intresse för Tai Chi Chuan, Mulan Chuan och Qi Gong. 
 Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verksamheten  

riktar sig till norra Sverige.

Föreningens - att genom våra aktiviteter verka för bättre hälsa och ett långt liv. 
målsättning                 

- att medlemmarna ges möjlighet att delta i föreningens aktiviteter
                                         efter sina egna förutsättningar och utan tävlan.

                                         - att skapa ett forum för att ta del av andra utövares kunskaper och 
insikter.    

-  att vara öppen för samarbete med föreningar, organisationer och 
företag som är intresserade av Tai Chi Chuan och Qi Gong.

                                         -  att värna om utveckling och gemenskap för medlemmarna.

-  vi använder Qi-trädet (bilaga) som avgränsning i vår verksamhet. 
Det vi inte hittar i trädets grenar ska diskuteras och beslutas om i 
styrelsen innan vi tar in det i verksamheten. 

     
Stadgar
§ 1 Medlemskap 1. Medlemskap får den som stödjer föreningens målsättning och 

som erlagt årsavgift.
2. Utträde: medlem som inte erlagt medlemsavgift före den 31 

                    december/30 juni innevarande år är inte längre medlem 
                                          i föreningen.

3. Medlem har rätt att delta i sammankomster som ordnas för 
medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägen-
heter, skall följa föreningens stadgar och fattade beslut samt skall 
betala de avgifter som beslutats av föreningen. 
4. Föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 2 Verksamhets och Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från och med
räkenskapsår 1 juli till och med 30 juni.
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§ 3 Föreningsmöte Vid behov, dock minst 4 gånger per år.

§ 4 Årsmöte 1. Årsmötet hålls före utgången av september månad. Kallelse ska 
utgå senast två veckor före mötesdagen.
2. Förslag från medlem ska inlämnas till styrelsen senast fyra veckor 
före årsmötet.
3. På årsmötet har medlemmar rösträtt.

§ 5 Styrelsens Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter. (inga
sammansättning suppleanter)

Mandatperioder:
-  Ordförande, 2 år
-   Kassör, 2 år
-   Sekreterare, 2 år
-   Ledamot A, 2 år
-   Ledamot B, 2 år

Styrelsen ska hålla minst två protokollförda möten per termin.

§ 6 Valberedning Föreningen ska ha en valberedning bestående av två personer.

§ 7 Revisorer Föreningen ska ha en revisor och en revisorsuppleant.

§ 8 Firmatecknare Firmatecknare i föreningen är kassör och ordförande var för sig.

§ 9 Stadgeändring Ändringar av föreningens stadgar kan ske endast efter två 
föreningsmöten varav årsmötet skall vara det ena.

§ 10 Nedläggning av Beslut om föreningens upphörande fattas av ordinarie årsmöte
föreningen varvid föreningens likvida medel tillfaller Radiohjälpen pg. 90 –

1950.

(Reviderad vid årsmötet 120916)
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