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STADGAR 
 

Förslag 1 2014-01-09 
(Språkrättningar och ändring av begränsning av mandattid) 

 
 

§1. ÄNDAMÅL 
 
Punkt 1 Medelpads Distrikt av Svenska Folkdansringen (Distriktet), som är ansluten 
  till riksorganisationen Svenska Folkdansringen. 
  (Folkdansringen), har som ändamål att studera, sprida kännedom om,  
  levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. 
 
Punkt 2 Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek musik, sång,  
  klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk. 
 
Punkt 3 Verksamheten ska bedrivas främst bland ungdom under kamratliga och  
  sunda former så att kontakterna mellan alla åldrar och kulturer främjas, både 
  nationellt och internationellt. 
 
Punkt 4 Distriktet är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. 
 
 
§2. ANSLUTNING 
 
Punkt 1 Anslutning till Distriktet kan beviljas förening som ägnar sig åt någon i § 1 
  nämnd verksamhet och som i övrigt främjar Folkdansringens och Distriktets 
  syfte och vill rätta sig efter dess stadgar. 
 
Punkt 2 Förening som önskar ansluta sig till Folkdansringen ska göra   
  skriftlig ansökan till Distriktet. 
  Ansökningshandlingarna ska omfatta ansökan, föreningens stadgar och  
  föreningens medlemsförteckning, allt i två exemplar. 
  Distriktet ska snarast ge sitt utlåtande om ansökan samt vidarebefordra den 
  till riksorganisationen för beslut. 
 
Punkt 3 Anslutna föreningar ska inom en månad efter sitt årsmöte tillställa Distriktet 
  godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt   
  revisionsberättelse. Distriktet vidarebefordrar sedan dessa till   
  riksorganisationen. 
 
Punkt 4 Förening som åsidosätter stadgeenlig skyldighet eller bevisligen skadar  
  Folkdansringens verksamhet kan uteslutas av riksstyrelsen. 
  Utesluten förening äger vädjorätt hos Riksstämman. 
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§3. MEDLEMSKAP 
 
Punkt 1 Medlem i Distriktet är person som är medlem i förening ansluten till  
  Folkdansringen. 
 
Punkt 2 Till hedersmedlem kan en person som ej är medlem men som på ett  
  framstående sätt främjar Distriktets verksamhet, utses. 
  Beslut fattas av distriktsstyrelsen. 
 
 
§4. VERKSAMHETSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER 
 
Punkt 1 Distriktets verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår. 
 
Punkt 2 Medlemsavgift till Distriktet erläggs enligt grunder som fastställs av Distriktets 
  årsmöte att gälla från och med följande kalenderår. 
 
Punkt 3 Medlemsavgiften erläggs av ansluten förening under verksamhetsårets första 
  kvartal för de vid årsskiftet registrerade medlemmarna. 
  För under året tillkomna medlemmar erläggs avgiften efterhand. 
 
Punkt 4 Hedersmedelem är befriad från avgift. 
 
Punkt 5 Distriktsstyrelsen får efter anhållan helt eller delvis befria en förening från 
  medlemsavgift. 
 
 
§5. FÖRENINGAR 
 
Punkt 1 Det åligger Distriktets föreningar att:  

a) till av distriktsstyrelsen fastställt datum insända 
verksamhetsberättelse/funktionärsförteckning och protokollsutdrag från 
föreningens årsmötesbeslut beträffande ombud till distriktets årsstämma 
samt av riks- och/eller distriktsstyrelsen begärda rapporter. 

b) utse föreningsrepresentant i Distriktets styrelse. 
c) före beslut om förenings upplösande underrätta distriktsstyrelsen. 
d) om förening önskar utträde ur distriktet, lämna skriftlig rapport härom 

till distriktsstyrelsen. 
 
 
§6. DISTRIKTSSTÄMMA/ÅRSMÖTE 
 
Punkt 1 Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande instans. 
 
Punkt 2 Ordinarie distriktsstämma hålls före mars månads utgång varje år. 
 
Punkt 3  Till distriktsstämman kallas minst två ombud per förening.  
  Därutöver kallas från varje förening ett ombud per påbörjad 50-tal   
  medlemmar enligt medlemsrapport från senaste årsskifte. 
  Ombuden utses på föreningarnas årsmöte. 
 
Punkt 4  Varje medlem i Folkdansringen har rätt att delta i distriktsstämman med  
  yttrande- och förslagsrätt. 
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Punkt 5  Av distriktsstämman valda distriktsfunktionärer bör närvara vid   
  distriktsstämma. I övrigt har distriktsstyrelsen rätt att kalla de personer som 
  bedöms behöva närvara vid distriktsstämman. 
 
Punkt 6 Kallelse till ordinarie distriktsstämma ska sändas till anslutna föreningar  
  minst 14 dagar före stämmans hållande. 
 
Punkt 7 Motioner till ordinarie distriktsstämma ska vara distriktsstyrelsen tillhanda 
  senast fyra veckor före distriktsstämmans hållande. 
 
Punkt 8 Förslag till föredragningslista upprättas av VU och utsändas senast 13 dagar 
  före distriktsstämmans hållande. 
 
Punkt 9  Till att leda stämmoförhandlingarna väljer distriktsstämman en   
  stämmoordförande. Dessutom väljes en stämmosekreterare samt två  
  protokolljusterare och två rösträknare. 
 
Punkt 10  Varje närvarande ombud har en röst. Med undantag av vad som sägs i § 9 
  och § 10 fattas beslut med enkel  majoritet. Vid lika röstetal har   
  stämmoordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten får avgöra. 
 
Punkt 11 Röstning sker öppet om inte annat beslutas. 
 
Punkt 12 Vid ordinarie distriktsstämma ska följande förekomma: 
 

a Stämman öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande. 
 

b Fastställande av röstlängd och arbetsordning. 
 

c Val av stämmofunktionärer enligt punkt 9 ovan. 
 

d Behandling av distriktsstyrelsens och revisorernas berättelse för 
det gångna året. 

 
e Behandling av frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och 

övriga funktionärer. 
 

f Behandling av propositioner och motioner. 
 

g Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättningar för 
innevarande verksamhet. 

 
h Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande 

verksamhetsår samt medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår. 

 
i Val av styrelseledamöter, revisorer och rekryterare. 

 
j Val av övriga ledamöter, ombud och representanter. 

 
k Under mötet väckta frågor. 
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l Avslutning. 
 
Punkt 13 Distriktsstyrelsen äger rätt att kalla till extra distriktsstämma. 
  Kallelse till extra distriktstämma samt förslag till dagordning ska sändas till 
  anslutna föreningar minst tre veckor före stämmans hållande.  
 
Punkt 14 Extra distriktsstämma ska sammankallas av distriktsstyrelsen om minst  
  hälften av distriktets föreningar så kräver. 
  Uppfyller inte distriktsstyrelsen inom skälig tid ett sådant krav ska   
  revisorerna kalla till extra distriktsstämma. 
 
Punkt 15 Vid distriktsstämma ska protokoll föras, vilket ska justeras av   
  stämmoordförande samt valda protokolljusterare. 
  Justerat protokoll ska sändas till stämmoombud och föreningar senast två 
  månader efter distriktsstämman. 
 
Punkt 16 Förutom distriktsstämma ska minst ett medlemsmöte hållas varje år. 
 
 
§7.  DISTRIKTSSTYRELSEN 
 
Punkt 1 Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse. Denna är mellan  
  distriktsstämmorna distriktets högsta beslutande myndighet. 
 
Punkt 2 Distriktets styrelse väljs av distriktsstämman.  
  Distriktsstyrelsen består av: 
   a) Ordförande, sekreterare, kassör och informatör. 
   b) Representant från varje förening. 
 
  Ledamöterna enligt punkt a) bildar Distriktets verkställande utskott (VU) och 
  väljs på två år. Ledamöterna väljs på ett år. Ordförande och kassör väljs  
  jämna år. Sekreterare och informatör väljs udda år. Mandattiden är  
  begränsad till 6 år varefter återval tidigast kan ske efter två år. Distriktets  
  firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör, var för sig. 
 
Punkt 3 Verkställande utskottet (VU) avgör ärenden som hänskjutits dit och ärenden 
  av rutinmässig art. VU tillsätter projektgrupper inom ramen för budget  
  fastställd av distriktsstämman. 
 
Punkt 4 Distriktsstyrelsen sammanträder minst två gånger per år. Kallelse ska ske 
  minst åtta dagar före sammanträdet. 
 
Punkt 5 Distriktstyrelsen är beslutsmässig då minst 7/12 av antalet    
  styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut ska biträdas av minst hälften av 
  styrelseledamöterna.  
 
Punkt 6 Distriktstyrelsen och revisorerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av 
  distriktsstämman. VU och övriga befattningshavare ska arbeta efter  
  instruktioner fastställda av distriktsstyrelsen. 
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§8.  REVISION 
 
Punkt 1 För granskning av distriktets räkenskaper, verksamhet och förvaltning väljer  
  distriktsstämman två revisorer. Mandatperioden är två år och valen sker  
  växelvis d.v.s. ett revisorsval på varje distriktsstämma. Dessutom väljes två 
  revisorssuppleanter på samma premisser. 
 
Punkt 2 Revisonen ska vara avslutad senast tre veckor före distriktsstämman. 
 
 
§9.  STADGEÄNDRING 
 
Punkt 1 Ändring av distriktets stadgar sker genom likalydande beslut av två på  
  varandra följande ordinarie distriktsstämmor. Ändring kan även ske efter  
  beslut av en distriktstämma om ett sådant beslut biträdes av minst ¾ av  
  röstberättigade ombud. 
 
 
§10. UPPLÖSNING AV DISTRIKTET 
 
Punkt 1 Beslut om upplösande av distriktet kan endast fattas av ordinarie   
  distriktsstämman. Därvid krävs att beslutet biträds av minst 4/5 av   
  närvarande ombud. Detta beslut ska bekräftas på följande ordinarie  
  distriktsstämma. Även då krävs att beslutet biträdes av minst 4/5 av  
  närvarande ombud. Distriktet som utgör ett led i organisationen   
  Folkdansringen kan inte upplösas genom eget beslut.  
  För att vinna laga kraft ska slutgiltiga avgörandet fattas av riksstyrelsen. 
 
Punkt 2 Eventuella tillgångar ska vid distriktets upplösande tillfalla Folkdansringens. 
 
 
§11. ÖVRIGT 
 
Punkt 1 Förutom dessa stadgar gäller även stadgarna för Folkdansringen. 


