
 
 

EkenaIIiansens målsättningar och regler.    Rev.D 2013-10-16    
 

1. Organisation 
EkenaIIiansen är en samarbetsorganisation för squardanceklubbar i storstockholmsområdet. 

Klubb som är medlem i EkenaIIiansen har rätt att företrädas i denna av två klubbmedlemmar,  

s.k. klubbrepresentanter. 

 

2. Verksamhet. 
Medlemsklubbarna ska verka för samordning av klubbarnas offentligt utlysta danser. 

Målsättningen ska vara att undvika kollisioner och konkurrens. 

Medlemsklubb ska informera övriga medlemsklubbar om planerade kurser och danser. 

Medlemsklubbarna bör agera i gemensamma PR-frågor rörande squaredance. 

Medlemsklubbarna kan initiera och driva projekt/arrangemang som är lämpliga att 

bedriva i alliansform, exempelvis större åtaganden ekonomiskt och/eller resursmässigt, under 

förutsättning att alla klubbar är överens. Om ej samtliga klubbar är överens, måste 

projektet/arrangemanget drivas utanför EkenaIIiansen. 

Kontrakt får då ej heller skrivas med annan part, i EkenaIIiansens namn. 

 

3. Medlemskap. 
Klubb har rätt till medlemskap i EkenaIIiansen om den uppfyller följande villkor. 

• Bedriver squaredansverksamhet i storstockolmsområdet. 

• Följer de åliggande som anges i alliansens målsättningar och regler. 

• Antalet klubbar i EkenaIIiansen bör ej överstiga 10 st. 

Klubb har rätt att bli medlem i EkenaIIiansen om den blivit godtagen efter beslut av 

medlemsklubbarna genom omröstning. 

Klubb som önskar utträde ur EkenaIIiansen ska anmäla detta minst två månader i förväg. Eventuella 

ekonomiska åtaganden ska vara reglerade innan utträde kan beviljas. För eventuella projekt som löper 

på längre tid görs en uppgörelse från fall till fall mellan medlemsklubbarna. Förslag upprättas av 

EkenaIIiansens arbetsgrupp som förelägger detta inför representantskapet. Förslaget lämnas vidare till 

styrelsen för respektive klubb för godkännande. Klubb som önskar utträde ur EkenaIIiansen löser 

omgående eventuell skuld eller om fordran finnes överlämnas denna till i EkenaIIiansen kvarstående 

klubbar. 

 

4. Representantskap. 
Medlemsklubb utser två medlemmar att företräda klubben i EkenaIIiansen, varav en är kontaktperson. 

Dessa är respektive klubbs representant i EkenaIIiansen varavminst en av dessa ska deltaga i 

EkenaIIiansens möte. De bör ha en mandatperiod av minst ett (1) år. De utgör EkenaIIiansens 

representantskap. Medlemsklubb har också rätt att byta representant/er när de så vill. 

Medlemsklubben ska meddela arbetsgruppen om ny ordinarie representant. Medlemsklubben har rätt 

att sända 1-2 observatörer till EkenaIIiansens möte. Detta bör dock av praktiska skäl meddelas dem 

som ordnar aktuellt möte. 

Medlemsklubb äger en (1) röst vid omröstning/votering. För godkännande av olika förslag inom 

EkenaIIiansens ram t.ex. projekt/arrangemang, fordras en röstmajoritet av minst 60 %. 

Representanterna för klubbarna ska vid kallelse till EkenaIIiansens möte informeras om eventuella 

frågor som kommer att tas upp till omröstning vid aktuellt möte. Medlemsklubb som ej har någon 

representant närvarande vid omröstning kan rösta genom fullmakt. 

Klubbrepresentanterna ska ha mandat att för den egna klubben agera inom den ekonomiska ramen om 



trehundra kronor (300) . Vid högre debitering måste egna klubben tillfrågas. 

 

4. Arbetsform, ekonomi. 
Klubbrepresentanterna i EkenaIIiansen träffas vid regelbundna möten, minst 3 gånger per år. Kallelse 

och dagordning till dessa möten ska utgå till kontaktpersonen minst 14 dagar i förväg. 

Vid EkenaIIiansens möten förs protokoll som delges varje medlemsklubbs kontaktperson och 

ordförande. 

 

Vid det första mötet efter mars månads utgång varje år, utser klubbrepresentanterna bland sig, en 

arbetsgrupp bestående av 4 personer. En av dessa utses att vara EkenaIIiansens kontaktperson och 

sammankallande av såväl arbetsgruppen som av representantskapet. En av dessa utses att handha 

växelkassan, teckna postgiro och svara för ekonomin. En av medlemsklubbarna utses till att vara 

revisorsklubb. Arbetsgruppen ska redovisa det ekonomiska läget minst en gång per år, dock senast i 

december, då beslut fattas om fördelning av resultatet. Större projekt ska förberedas i god tid så att 

möjlighet finns för respektive medlems klubb att diskutera detta. Här vid ska en noggrann planering 

med beskrivning av projektet, bedömd kostnader, erforderliga person -resurser etc. göras i ordning och 

lämnas ut till medlemsklubbarnas styrelser. 

För större projekt görs en uppgörelse från fall till fall mellan medlemsklubbarna. Detta ska ske på 

styrelsenivå. Utdrag ur styrelseprotokoll om beslut skall skriftligen meddelas till EkenaIIiansens 

samman-kallande. 

Medlemsklubbens fattade beslut på styrelsenivå är ett åtagande inför EkenaIIiansen oavsett om 

styrelsens sammansättning förändras. 

 

5. Upplösning av EkenaIIiansen. 
EkenaIIiansens syfte är att vara en samarbetsorganisation squaredanceklubbar emellan. Detta 

förutsätter tio (10) medlemsklubbar. Skulle antalet medlemsklubbar sjunka till så få att man bedömer 

EkenaIIiansen vara en belastning måste EkenaIIiansen upplösas. EkenaIIiansens arbetsgrupp 

tillsammans med revisorsklubben har som ansvar att göra den bedömningen. Förslag upprättas i form 

av daterat protokoll och föreläggs klubb-representanterna. Förslaget lämnas vidare till styrelsen för 

respektive klubb för godkännande eller avslag. Eventuella ekonomiska åtagande ska vara reglerade 

innan upplösning sker sex (6) månader senare. 

 

Dessa regler är upprättade och godkända av de squaredanceklubbar som denna dag ingår i 

Ekenalliansen 

 

Sthlm 6 mars 2008 

 


