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Stadgar-statuter-instruktioner-uppdragsbeskrivningar
Struktur och beslutsnivå
Folkdansringen har för närvarande ett stort antal dokument i form av stadgar och
arbetsbeskrivningar av olika och för olika beslutsnivåer. För att erhålla god struktur och tydlig koppling mellan innehåll och beslutsnivå föreslås att nedanstående
terminologi och beslutsordning ska tillämpas.
Beslutsnivå riksstämma
• Folkdansringens stadgar
• Instruktion för riksstyrelsen
• Instruktion för valberedningen
• Instruktion för revisorerna
• Stadgar för Fonden för Folkdansringens Hus
• Stadgar för Gustaf Karlsons Minnesfond
• Stadgar för Eric Ströms Hedersgåva
• Statuter för Zornmärket
• Stadgar för Folkdansringens utmärkelsetecken
Beslutsnivå riksstyrelsen
• Normer för medel från Dansa, Ungdom!
• Uppdragsbeskrivning för riksledare
• Arbetsordning för Zornmärkesnämnden
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Stadgar för Svenska Folkdansringen
§1

ÄNDAMÅL

Mom 1

Svenska Folkdansringen, nedan kallad Folkdansringen, är en rikstäckande organisation för alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.

Mom 2

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång,
klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.

Mom 3

Verksamheten skall bedrivas och vidareutvecklas under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika
folk och deras kultur både nationellt och internationellt.

Mom 4

Folkdansringen är en ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

§2

MEDLEMSKAP OCH ANSLUTNING

Mom 1

Medlem i Folkdansringen är person som är medlem i en förening ansluten till
Folkdansringen.

Mom 2 Stödjande medlem i Folkdansringen är person som ej är medlem enligt mom 1
men önskar stödja Folkdansringens verksamhet och som efter ansökan beviljats
inträde som stödjande medlem.
Mom 3 Anslutning till Folkdansringen kan beviljas förening, som ägnar sig åt någon i § 1
nämnd verksamhet och som i övrigt främjar Folkdansringens syften och vill rätta
sig efter dess stadgar.
Mom 4

Varje i Sverige verksam förening ansluten till Folkdansringen hänförs till ett av
Folkdansringens distrikt. Förening som ej är verksam i Sverige direktansluts.

Mom 5

Förening som önskar anslutning till Folkdansringen skall göra skriftlig ansökan.
Beslut om anslutning fattas av riksstyrelsen efter yttrande av berört distrikt.

Mom 6 Person som önskar ansluta sig till Folkdansringen som stödjande medlem skall
göra skriftlig ansökan. Beslut om anslutning fattas av riksstyrelsen.
Mom 7

Anslutna föreningar skall inom en månad efter sitt årsmöte tillställa Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Ansluten förening skall även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av
riksstyrelsen.

Mom 8

Förening eller stödjande medlem, som åsidosätter stadgeenliga skyldigheter eller
bevisligen skadar Folkdansringens verksamhet, kan uteslutas av riksstyrelsen. Utesluten förening eller utesluten stödjande medlem har vädjorätt hos riksstämman.
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§3

UTMÄRKELSER

Mom 1

Utmärkelsetecken inom Folkdansringen är följande:
Förtjänsttecken i guld och silver för medlemmar
Guldplakett och silverplakett för organisationer och för personer som ej är medlemmar i Folkdansringen
Zornmärke i guld, silver och brons samt diplom till förtjänta spelmän

Mom 2

Till hedersmedlem kan kallas person som ej är medlem, men som på ett framstående sätt främjat Folkdansringens verksamhet. Beslut fattas av riksstyrelsen.

§4

VERKSAMHETSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER

Mom 1 Folkdansringens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår.
Mom 2

Medlemsavgift till Folkdansringen erläggs av ansluten förening enligt grunder som
fastställs av riksstämma att gälla från och med följande kalenderår.

Mom 3

För innehavare av Folkdansringens förtjänsttecken i guld erlägger ansluten förening ingen medlemsavgift.

Mom 4

Riksstyrelsen får efter anhållan helt eller delvis befria en förening från medlemsavgift.

Mom 5

Avgift till Folkdansringen för stödjande medlem erläggs av denne enligt grunder
som fastställs av riksstämma att gälla från och med följande kalenderår.

§5

DISTRIKT OCH REGIONER

Mom 1

Beslut om distriktsindelning för Folkdansringen och om distriktens hänförande till
viss region (Götaland, Svealand, Norrland) fattas av riksstämman.

Mom 2

Distrikt arbetar efter stadgar som godkänts av riksstyrelsen.

Mom 3

Distrikt skall inom en månad efter årsmöte tillställa Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
Distrikt skall även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.

§6

RIKSSTÄMMA

Mom 1

Riksstämma är Folkdansringens högsta beslutande instans.

Mom 2

Ordinarie riksstämma hålls vartannat år före maj månads utgång.

Mom 3

Till riksstämma kallas 61 ombud som representanter för de anslutna föreningarna.
Ombud utses distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet anslutna föreningarna. Varje distrikt har, oavsett storlek, rätt att representeras av 2 ombud. Antalet
ytterligare ombud beräknas efter det antal medlemmar för vilka avgift till Folkdansringen erlagts under verksamhetsåret närmast före det år stämman avhålles.
Beräkningen sker efter uddatalsmetoden.
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Mom 4

Varje medlem, stödjande medlem och hedersmedlem har rätt att delta i riksstämma
med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 5

Av riksstämma valda riksfunktionärer bör närvara vid riksstämma. I övrigt har
riksstyrelsen rätt att kalla de personer som bedöms behöva närvara vid riksstämman.

Mom 6

Kallelse till ordinarie riksstämma skall sändas till anslutna föreningar och distrikt
minst åtta månader i förväg.

Mom 7 Motioner till ordinarie riksstämma skall vara riksstyrelsen tillhanda senast fem
månader före stämmans hållande.
Mom 8

Förslag till föredragningslista för ordinarie riksstämma skall upprättas av riksstyrelsen. Det skall sändas till ombud och kallade deltagare senast fem veckor före
stämman, tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelser för de två senaste verksamhetsåren samt övriga stämmohandlingar.

Mom 9

Till att leda stämmoförhandlingarna väljer riksstämman två stämmoordförande.
Dessutom väljs minst två stämmosekreterare samt två protokolljusterare och två
rösträknare.

Mom
10

Varje närvarande ombud har en röst. Med undantag för vad som anges i § 10 och §
11 fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande stämmoordförande, utom vid personval då lotten avgör.

Mom
11

Röstning sker öppet, om ej annat beslutas.

Mom
12

Vid ordinarie riksstämma skall förekomma:
a
b
c
d
e
f
g

h
i
j

Stämmans öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd, föredragningslista och arbetsordning
Val av stämmofunktionärer enligt mom 9 ovan
Behandling av riksstyrelsens och revisorernas berättelser för de två
föregående verksamhetsåren
Behandling av frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen och övriga
funktionärer
Behandling av propositioner och motioner
Beslut om sektioner och deras verksamhet samt antal ledamöter i
varje sektion, samt antal ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
Beslut om arvoden, traktamenten och reseersättningar
Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för
kommande två verksamhetsår
Val av följande riksfunktionärer för perioden fram till slutet av nästa
ordinarie riksstämma:
1) Riksstyrelseledamöter enligt § 7 mom 2 a och 2 b
2) Ledamöter i sektionerna. I varje sektion utser riksstämman en
ledamot att vara sammankallande. Denne eller en annan ledamot
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väljs av riksstämman att vara ledamot i riksstyrelsen
3) Valberedning bestående av ordförande och tre ledamöter
4) Ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
k
l
m

Val av revisorer och suppleanter för dessa enligt § 9 mom 1 för kommande
två verksamhetsår
Tillsättande av Zornmärkesnämndens jury enligt gällande Statuter för
Zornmärket
Avslutning

Mom 13 Riksstyrelsen har rätt att kalla till extra riksstämma. Kallelse till extra riksstämma samt
förslag till föredragningslista skall sändas till anslutna föreningar minst en månad i förväg.
Mom 14 Extra riksstämma skall sammankallas av riksstyrelsen om minst 1/5 av Folkdansringens
föreningar kräver det eller om revisorerna kräver det. Uppfyller inte riksstyrelsen inom
skälig tid ett sådant krav, skall revisorerna kalla till extra riksstämma.

Mom
15

Vid riksstämma skall föras protokoll, vilket skall justeras av respektive tjänstgörande stämmoordförande jämte valda protokolljusterare. Justerat protokoll skall
sändas till stämmoombud, föreningar, distrikt och riksfunktionärer senast två månader efter riksstämman.

§7

RIKSSTYRELSE

Mom 1

Folkdansringens verksamhet leds av en riksstyrelse. Denna är mellan riksstämmorna organisationens högsta beslutande instans.

Mom 2

Riksstyrelse väljs av riksstämma. I riksstyrelsen skall ingå:
a
riksordförande, rikssekreterare, rikskassör, vice riksordförande
b
en representant från varje region
c
en representant från varje sektion
Ledamöterna enligt punkt a utgör riksstyrelsens verkställande utskott.

Mom 3 Riksstyrelsen sammanträder minst två gånger per år.
Mom 4

Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst 3/5 av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut skall biträdas av minst hälften av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden biträder.

Mom 5 Verkställande utskottet avgör ärenden som av riksstyrelsen hänskjutits dit eller
som är så brådskande att de inte kan behandlas av riksstyrelsen i dess helhet.
Mom 6

Verkställande utskottet är beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande. Beslut skall biträdas av minst tre av ledamöterna.

Mom 7

Folkdansringens firma tecknas av riksordföranden eller vice riksordföranden i förening med rikssekreteraren eller rikskassören.

Mom 8

Riksstyrelsen kan för Folkdansringens räkning sluta samarbetsavtal med myndighet, institution eller annan organisation, som har gemensamma intressen med
Folkdansringen.

Mom 9

Riksstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall arbeta efter instruktioner fastställda av riksstämma. Verkställande utskott och övriga befattningshavare skall
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arbeta efter uppdragsbeskrivningar fastställda av riksstyrelsen.
§8

FOLKDANSRINGENS TIDSKRIFT
Redaktion och ansvarig utgivare för Folkdansringens tidskrift utses av riksstyrelsen

§9

REVISION

Mom 1

För granskning av Folkdansringens räkenskaper, verksamhet och förvaltning utses
två revisorer och två suppleanter för dessa.

Mom 2

Revision för ett verksamhetsår skall vara avslutad senast 1 mars påföljande år.

§ 10

STADGEÄNDRING
Ändring av Folkdansringens stadgar sker genom likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie riksstämmor. Ändring kan även ske efter beslut av en
riksstämma om ett sådant beslut biträds av minst 48 ombud.

§ 11

UPPLÖSNING AV FOLKDANSRINGEN

Mom 1

Beslut om upplösning av Folkdansringen kan endast fattas av ordinarie riksstämma. Därvid krävs att beslutet biträds av minst 4/5 av de röstande. För att vinna laga
kraft skall beslutet bekräftas på följande ordinarie riksstämma. Även då krävs att
beslutet biträds av minst 4/5 av de röstande.

Mom 2

Eventuella tillgångar skall vid Folkdansringens upplösning användas till verksamhet, som överensstämmer med Folkdansringens syften. Beslut om disposition av
medlen fattas av den sista ordinarie riksstämman.
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Stadgar för Gustaf Karlsons Minnesfond
Fastställda vid riksstyrelsens möte 1964-03-21
Reviderade vid riksstyrelsens möte 1995-05-19--20
§ 1 Fondens namn skall vara Gustaf Karlsons Minnesfond
§ 2 Fonden som har tillkommit genom insamling, i första hand inom Svenska Folkdansringen, nedan kallad Folkdansringen, har till ändamål att i första hand lämna stipendier till utbildning av goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens
anda.
Stipendierna är främst avsedda för Folkdansringens medlemmar.
§ 3 Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas
antal och storlek bestäms årligen av VU.
§ 4 Alla bidrag till fonden lägges till kapitalet
Om det under något år ej sker utdelning av stipendier, läggs upplupna räntor
till kapitalet.
Stipendiernas storlek får ej överskrida årets avkastning.
§ 5 Redovisning av influtna medel och givare av dessa sker i Hembygden en gång
om året samt i Folkdansringens verksamhetsberättelse.
§ 6 Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU.
§ 7 Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.
§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar.
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Stadgar för Eric Ströms Hedersgåva
Fastlagda vid riksstyrelsens möte 1981-11-07--08
Reviderade vid riksstyrelsens möte 1995-05-19—20
Hedersgåvan utgörs av ett grundbelopp på 20.000:- kronor. Beloppet kan ökas genom frivilliga bidrag.
§ 1 Upplupen ränta läggs till kapitalet.
§ 2 Av den upplupna räntan kan årligen upp till 75 % användas till utbetalning av
ett eller flera stipendier.
§ 3 Stipendium skall i första hand stimulera ledar- och försöksverksamhet bland
handikappade av olika slag, som genom Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk
folklore.
§ 4 Fonden förvaltas av riksstyrelsens verkställande utskott (VU). Stipendiernas
antal och storlek bestäms årligen av VU.
§ 5 Ansökan om medel ur fonden skall ställas till VU.
§ 6 Fondens räkenskaper förs separat av rikskassören. Räkenskapsåret sammanfaller med organisationens räkenskapsår. Revision görs av Folkdansringens revisorer samtidigt med organisationens revision.
§ 7 Upplysningar om hedersgåvans användning och tid för ansökan om stipendier
skall lämnas i Hembygden och Riks-Nytt
§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens egna tillgångar.
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Normer för Fonden för Folkdansringens Hus
Fastställda vid riksstämman i Linköping 1986
§ 1 Fonden har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det
program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av
medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.
§ 2 Fondmedlem förvaltas, skilda från Svenska Folkdansringens övriga medel, av
riksstyrelsen för Svenska Folkdansringen, som beslutar om fondmedlens placering och utnyttjande
§ 3 Utlåning av fondens medel kan ske mot betryggande säkerhet och efter beslut i
riksstyrelsen. Beslutet skall samla 2/3 majoritet. (Utlåning skall ske mot marknadsmässig ränta, i regel disconto + 2 %).
§ 4 Ändring och tillägg till dessa normer kan endast ske på samma sätt som gäller
för Svenska Folkdansringens stadgar. (Upplysning: Vid två på varandra följande riksstämmor).
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Stadgar för utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken
Gällande stadgar antagna av riksstyrelsen i oktober 1975
Reviderade stadgar antagna av riksstämman i maj 2004
§1
Mom 1

Allmänt
Utmärkelsetecken inom Folkdansringen är följande:
Förtjänsttecken i guld och silver för medlemmar
Guldplakett och silverplakett för organisationer och för personer som ej är medlemmar i Folkdansringen
Zornmärke i guld, silver och brons samt diplom till förtjänta spelmän

Mom 2

För utdelning av Zornmärke och diplom till förtjänta spelmän gäller bestämmelser i
Zornmärket, historisk bakgrund, statuter

§2
Mom 1

Beskrivning av utmärkelsetecken
Guldmärket utgörs av folkdansringsmärket i blankt guld med ”U” och harpa i
blankt guld mot botten av blå emalj (Guldmärket).

Mom 2

Silvermärket utgörs av folkdansringsmärket i matt silver med ”U” och harpa i matt
guld mot botten av blå emalj (Silvermärket).

Mom 3

Guldplakett utgörs av förgylld silverplatta med Folkdansringens silvermärke.

Mom 4

Silverplakett utgörs av förgylld silverplatta med Folkdansringens medlemsmärke.

§3
Mom 1

Mottagare
Förtjänsttecken i guld och silver kan tilldelas person som är medlem i Folkdansringen

Mom 2

Guldplakett och silverplakett kan tilldelas organisation utanför Folkdansringen och
person som inte är medlem i Folkdansringen.

§4
Mom 1

Kriterier
Guldmärket kan tilldelas för synnerligen förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på
annat sätt utförd särskilt stor insats för Folkdansringen bästa. Märket utdelas restriktivt.

Mom 2

Silvermärket kan tilldelas för förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på annat sätt
utförd stor insats för Folkdansringen bästa.

Mom 3

Guldplaketten kan tilldelas för utförda synnerligen stora insatser för bygdekulturens bästa, främst inom Folkdansringens verksamhetsområden. Plaketten utdelas
med mycket stor restriktivitet.

Mom 4

Silverplaketten kan tilldelas för utförda stora insatser för bygdekulturens, bästa,
främst inom Folkdansringens verksamhetsområden. Plaketten utdelas restriktivt.

§5
Mom 1

Förslagsställare
Förslag på mottagare av utmärkelsetecken, förutom vad gäller Zornmärket, får
väckas av förenings- eller distriktsstyrelse samt enskild medlem i riksstyrelsen.
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Förslagen ställs till riksstyrelsen och motiveras på särskild blankett.
Mom 2
§6
Mom 1

Respektive distriktsstyrelse ska yttra sig över inlämnade förslag.
Bedömning och beslut
Riksstyrelsen har upprättat regler för bedömning av inkomna förslag. Dessa regler
skall normalt hållas kända endast för riksordföranden och vice riksordföranden
samt ansvarig tjänsteman på rikskansliet. Om riksordföranden bedömer att reglerna
bör ändras skall förslag om ändrade regler föreläggas riksstyrelsen för beslut.

Mom 2

Beredning av beslutsförslag för utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken
utförs av riksordföranden/vice riksordföranden och ansvarig tjänsteman på rikskansliet gemensamt.

Mom 3

Beslut om utdelning av Folkdansringens utmärkelse fattas av riksordföranden/vice
riksordföranden. Beslutet kan inte överklagas

Mom 4

Riksordförande/vice riksordförande ska vid nästkommande sammanträde med
riksstyrelsen rapportera om beslut rörande utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken. Rapporten ska införas i riksstyrelsens protokoll.

§7

Ändring av stadgan
Ändring av dessa stadgar ska fattas av riksstämman
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Normstadgar Distrikt
Här finns förslag och/eller hjälp till vad distriktens, inom Svenska Folkdansringen,
stadgar bör innehålla.
Stadgar
för
Distriktens distrikt
§1
Mom 1

ÄNDAMÅL
Distriktens distrikt, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för
alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt
föra vidare svensk folklig kultur. Distriktet är en ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Distriktet är en del av riksorganisationen Svenska Folkdansringen, i fortsättningen
kallad Folkdansringen.

Mom 2

Distriktet omfattar delar av landskapen v-land, c-land och d-land

Mom 3

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång,
klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.

Mom 4

Verksamheten ska bedrivas under kamratliga och sunda former, så att kontakterna
mellan olika åldrar främjas och att förståelse skapas för olika folk och deras kultur,
både nationellt och internationellt.

Mom 5

Distriktets uppgift är att
∗ inom sitt geografiska område verka för sammanhållning mellan Folkdansringens föreningar

§2

∗

verka för bildande eller anslutning av föreningar vilkas verksamhet sammanfaller med Folkdansringens

∗

utgöra kontaktlänk mellan Distriktets föreningar och Folkdansringen

∗

tillvarata och främja föreningarnas intressen

∗

verka för utbildning och vidgat kunnande inom Folkdansringens verksamhetsområde

MEDLEMSKAP OCH ANSLUTNING
Beträffande medlemskap och anslutning till Folkdansringens gäller Folkdansringens stadgar § 2 mom 3-5 och 7. Enligt stadgar antagna vid 2004 års riksstämma lyder denna text enligt följande
Mom 3 Anslutning till Folkdansringens kan beviljas förening, som ägnar sig åt
någon i § 1 nämnd verksamhet och som i övrigt främjar Folkdansringens syften och vill rätta sig efter dess stadgar
Mom 4 Varje i Sverige verksam förening ansluten till Folkdansringes hänförs
till ett av Folkdansringens distrikt. Förening som ej är verksam i Sverige
direktansluts.
Mom 5 Förening som önskar anslutning till Folkdansringen ska göra skriftlig
ansökan. Beslut om anslutning fattas av riksstyrelsen efter yttrande av
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berört distrikt.
Mom 7

Anslutna föreningar ska inom en månad efter sitt årsmöte tillställa
Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Ansluten förening ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.

§3
Mom 1

VERKSAMHETSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER
Distriktets verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.

Mom 2

Förening erlägger distriktsavgift till Distriktet grundad på antalet medlemmar. Distriktsavgifts storlek beslutas på distriktsmöte enligt § 6 mom 6 punkt 7

Mom 3

Distriktet kan efter skriftlig ansökan och då skäl härtill föreligger helt eller delvis
meddela befrielse från distriktsavgift.

§4

RAPPORTERING TILL FOLKDANSRINGEN
Distriktet ska inom en månad efter distriktsstämma tillställa Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
Distriktet ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.

§5
Mom 1

DISTRIKTSSTÄMMA
Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ

Mom 2

Distriktsstämman ska hållas senast under mars månad.

Mom 3

Till distriktsstämman kallas föreningsombud enligt regel i detta moment.
Antalet ombud kallas i förhållande till respektive förenings medlemstal enligt
Folkdansringens medlemsregister 31 december föregående år. Därvid ska ombuden uppgå till
Antal ombud Antal medlemmar
2
3
4

- 20
21 – 70
71 -

Mom 4

Varje medlem har rätt att delta i distriktsstämman med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 5

Valda distriktsfunktionärer bör närvara vid distriktsstämma. I övrigt har distriktsstyrelsen rätt att kalla de personer som bedöms behöva närvara vid distriktsstämman.

Mom 6

Kallelse till distriktsstämma ska sändas till föreningarna och övriga deltagare
minst tre månader före mötet.

Mom 7

Motioner som ska behandlas på distriktsstämman ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari.
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Mom 8

Förslag till föredragningslista ska upprättas av distriktsstyrelsen. Den ska sändas
till föreningar och kallade deltagare senast tjugo dagar före stämman, tillsammans
med verksamhets- och revisionsberättelse samt övriga stämmohandlingar.

Mom 9

Varje närvarande ombud har en röst. Närvarande ombud kan dessutom genom
fullmakt rösta för ytterligare ett ombud. Fullmakt ska anmälas vid ombudsuppropet.
Med undantag för vad som anges i § 11 mom 2 och § 12 mom 1 fattas beslut med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande
stämmoordförande, utom vid personval, då lotten avgör.

Mom 10

Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas.

Mom 11

Vid distriktsstämma ska förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Stämmans öppnande
Ombudsupprop, upprop övriga deltagare
Fråga om stämmans behöriga utlysning
Fastställande av föredragningslista
Val av
a. ordförande för stämman
b. sekreterare för stämman
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
7. Behandling av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
9. Behandling av motioner
10. Behandling propositioner
a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och preliminär
budget för nästa år
b. Fastställande av preliminära distriktsavgifter för nästa år
c. Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområde
samt antal ledamöter i varje sektion
d. Fastställande av instruktioner för distriktsstyrelsen, sektionerna,
valberedningen och revisorerna
11. Val av följande distriktsfunktionärer
a. distriktsstyrelseledamöter enligt § 7 mom 3
b. ledamöter i sektionerna, varav en ledamot i respektive sektion
ska vara sammankallande
c. ombud till Folkdansringens riksstämma
d. ledamot till valberedningskommittén enligt § 9 mom 1
e. övriga distriktsfunktionärer
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12. Val av revisorer och ersättare för dem enligt § 8 mom 1
13. Ärenden som ej kräver beslut
14. Tidpunkt för nästa års distriktsstämma
15. Avslutning
Mom 12

Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda justeringsmän.
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter
årsmötet.

§6
Mom 1

DISTRIKTSMÖTE
Distriktsmötet är ett beslutande organ.

Mom 2

Distriktsmötet ska sammanträda i oktober varje år och därutöver på kallelse av
distriktsstyrelsen eller då revisorerna eller minst två föreningar påfordra det.

Mom 3

Kallelse utfärdas minst tio dagar före distriktsmötet och ska innehålla förslag till
föredragningslista med de ärenden som ska behandlas.

Mom 4

Till distriktsmötet kallas ombud och övriga deltagare enligt de regler som anges i §
5 mom 3 och 5.

Mom 5

Varje medlem har rätt att delta i distriktsmötet med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 6

Vid ordinarie distriktsmöte ska förekomma:
1. Distriktsmötets öppnande
2. Ombudsupprop
3. Fråga om distriktsmötets behöriga utlysning
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av
a. ordförande för mötet
b. sekreterare för mötet
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
6. Verksamhetsplan och budget för nästa år
7. Distriktsavgift för nästa år
8. Arvoden och traktamenten och övriga kostnadsersättningar för nästa år till distriktsledare
9. Ärenden som ej kräver beslut
10. Tidpunkt för nästa års distriktsmöte
11. Avslutning

Mom 7

Varje närvarande ombud har en röst. Närvarande ombud kan dessutom genom
fullmakt rösta för ytterligare ett ombud. Fullmakt ska anmälas vid ombudsuppropet

Svenska Folkdansringen

Uppdaterad 2008-10-03 Sida. 1: 16

Riksfunktionärshandboken 2008 -- 2010

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
av tjänstgörande ordförande.
Mom 8

Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas.

Mom 9

Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda justeringsmän.
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter
årsmötet.

§7
Mom 1

DISTRIKTSSTYRELSE
Distriktets verksamhet handläggs av en distriktsstyrelse. Denna är mellan distriktsstämmorna distriktets högsta beslutande instans.

Mom 2

Distriktsstyrelsen väljs av distriktsstämman för en tid av två år. Vid val första
gången väljs ordförande och sekreterare för en tid av två år och övriga ledamöter
för en tid av ett år.

Mom 3

I Distriktsstyrelsen ska ingå
a. distriktsordförande, distriktssekreterare, distriktskassör
b. vice distriktsordförande
c. en ledamot från respektive sektion
d. två suppleanter
Ledamöterna enligt punkt a. utgör distriktsstyrelsens verkställande utskott.

Mom 4

Avgår styrelseledamot under löpande verksamhetsår, inträder en suppleant.
Distriktsstyrelsen har då rätt att inom sig göra lämplig omplacering beträffande
ledamöternas funktion. På nästkommande distriktsstämma ska fyllnadsval förrättas
för återstående mandattid.

Mom 5

Distriktstyrelsen sammanträder då ordföranden anser skäl föreligger eller då minst
två styrelseledamöter kräver det.
Minst ett styrelsesammanträde per kvartal ska hållas.

Mom 6

Distriktstyrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter, varav minst tre ordinarie ledamöter, är närvarande.

Mom 7

Studieledare ska adjungeras till distriktsstyrelsen.

Mom 8

Till styrelsemöte bör kallas representanter för Distriktets sektioner i den mån sektionen ej är representerad i distriktsstyrelsen. Till styrelsemöte bör även kallas an-
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nan funktionär om dennes verksamhet berörs.
Mom 9

Distriktstyrelsen ska vid första styrelsemötet efter distriktsstämman upprätta en
arbetsordning.

Mom 10

Distriktets firma tecknas av distriktsordförande och distriktskassör var för sig.

Mom 11

Distriktsstyrelsen ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

§8
Mom 1

REVISION
För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning väljer distriktsstämman
för två år två revisorer och två ersättare för dessa. Vid val första gången väljs en
ordinarie och en ersättare för en tid av två år och övriga för en tid av ett år.

Mom 2

Revisorerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

Mom 3

Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelse upprättad senast den
1 mars.

§9
Mom 1

VALBEREDNING
Valberedningskommittén väljs av distriktsstämman. Kommittén ska bestå av tre
ledamöter med successivt val. Mandattiden ska vara tre år. Första gången väljs tre
ledamöter, en på tre, en på två och en på ett år.

Mom 2

Valberedningen ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

§ 10
Mom 1

SEKTIONER
Sektionsledamöterna väljs av distriktsstämman på två år med växelvis avgång.
Valet ska göras så att i möjligaste mån högst halva sektionen avgår vid en stämma.

Mom 2

Sektionerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

§ 11
Mom 1

STADGEÄNDRING
Ändring av distriktets stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra
följande distriktsstämmor, varav en ska vara ordinarie.

Mom 2

Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet.

Mom 3

Beslut om stadgeändring ska godkännas av Folkdansringen för att vinna laga kraft.

§ 12
Mom 1

DISTRIKTETS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av distriktet fattas av ordinarie distriktsstämma. Därvid
krävs att beslutet biträds av minst 4/5 av de röstande. För att vinna laga kraft ska
beslutet bekräftas på följande ordinarie distriktsstämma. Även då krävs att beslutet
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biträds av minst 4/5 av de röstande.
Mom 2

Beslut om distriktets upplösning ska godkännas av Folkdansringen.

Mom 3

Vid eventuell upplösning av distriktet ska samtliga tillgångar förvaltas av Folkdansringen tills distriktsarbetet åter kan upptas, dock högst i tio år. Därpå tillfaller
tillgångarna Folkdansringen.
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Normstadgar för föreningar
Här finns förslag och/eller hjälp till vad föreningars, inom Svenska Folkdansringen,
stadgar bör innehålla.
Stadgar
för
Föreningarnas förening
§1
Mom 1

Mom 2

ÄNDAMÅL
Föreningarnas förening, i fortsättningen kallad Föreningen, är en förening för alla
åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra
vidare svensk folklig kultur. Föreningen är en ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen är ansluten till riksorganisationen Svenska Folkdansringen, i fortsättningen kallad Folkdansringen samt är en del av Distrikens distrikt, i fortsättningen
kallad Distriktet.
Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång,
klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.

Mom 3

Verksamheten ska bedrivas under kamratliga och sunda former, så att kontakterna
mellan olika åldrar främjas och att förståelse skapas för olika folk och deras kultur,
både nationellt och internationellt.

§2
Mom 1

MEDLEMSKAP OCH ANSLUTNING
Varje person som följer Föreningens stadgar äger rätt till inträde i Föreningen.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

Mom 2

Medlemmarna delas åldersmässigt in i två grupper
a. ungdomsmedlemmar upp t o m 25 år
b. vuxna medlemmar
över 25 år

Mom 3

Till hedersmedlem kan kallas person som på ett framstående sätt främjat Föreningens verksamhet. Beslut om hedersmedlem fattas av styrelsen.

Mom 4

Medlem som ej betalar medlemsavgift, som bryter mot Föreningens stadgar eller
bevisligen skadar Föreningens och Folkdansringens verksamhet kan efter varning
från styrelsen uteslutas av föreningsstyrelse.
Utesluten medlem har vädjorätt hos distriktsstyrelsen.

Mom 5

Beträffande medlemskap och anslutning till Folkdansringen gäller denna organisations stadgar § 2 mom 1, 3-5, 7. Enligt stadgar antagna vid 2004 års riksstämma
lyder denna text enligt följande
Mom 1

Medlem i Folkdansringen är person som är medlem i en förening ansluten till
Folkdansringen.
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Mom 3

Anslutning till Folkdansringen kan beviljas förening, som ägnar sig åt någon i
§ 1 nämnd verksamhet och som i övrigt främjar Folkdansringens syften och vill
rätta sig efter dess stadgar.

Mom 4

Varje i Sverige verksam förening ansluten till Folkdansringen hänförs till ett av
Folkdansringens distrikt. Förening som ej är verksam i Sverige direktansluts.

Mom 5

Förening som önskar anslutning till Folkdansringen ska göra skriftlig ansökan.
Beslut om anslutning fattas av riksstyrelsen efter yttrande av berört distrikt.

Mom 7

Anslutna föreningar ska inom en månad efter sitt årsmöte tillställa Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Ansluten förening ska även i övrigt rapportera enligt regler
fastställda av riksstyrelsen.

§3
Mom 1

VERKSAMHETSÅR OCH MEDLEMSAVGIFTER
Föreningens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.

Mom 2

Medlem erlägger medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet se § 5 mom 11
punkt 9c.

Mom 3

Medlemsavgiften består av tre delar: föreningsavgift, distriktsavgift och riksavgift.
Föreningen betalar medlemsavgift till Distriktet och Folkdansringen grundad på
antalet medlemmar.

Mom 4

Hedersmedlem är befriad från föreningsavgift.

Mom 5

Medlem kan efter skriftlig ansökan och då skäl härtill föreligger helt eller delvis
meddelas befrielse från föreningsavgift. Föreningen erlägger i sådant fall distriktsoch riksavgift till Folkdansringen.

§4
Mom 1

RAPPORTERING TILL DISTRIKTET OCH FOLKDANSRINGEN
Föreningen ska inom en månad efter årsmötet tillställa Distriktet och Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.

Mom 2

Föreningen ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.

§5
Mom 1

ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom 2

Årsmötet ska hållas senast under februari månad.

Mom 3

Till årsmötet kallas samtliga medlemmar.
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Mom 4

Varje medlem har rätt att delta i årsmötet med yttrande och förslagsrätt.

Mom 5

Valda föreningsfunktionärer bör närvara vid årsmötet.

Mom 6

Kallelse till årsmötet ska göras minst en månad före mötet.

Mom 7

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1
januari.

Mom 8

Förslag till föredragningslista ska upprättas av styrelsen.
Föredragningslistan tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse samt
övriga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två
veckor före årsmötet.

Mom 9

Varje närvarande medlem har en röst. Närvarande medlem kan dessutom genom
fullmakt rösta för ytterligare en medlem. Fullmakt ska anmälas vid medlemsuppropet.
Med undantag för vad som anges i § 11 mom 2 och § 12 mom 2 fattas beslut med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande
årsmötesordförande, utom vid personval, då lotten avgör.

Mom 10

Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas.

Mom 11

Vid årsmötet ska förekomma:
1 Årsmötets öppnande
2 Medlemsupprop, upprop övriga deltagare
3 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av
a. ordförande för årsmötet
b. sekreterare för årsmötet
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
6 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
7 Behandling av revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Behandling propositioner och motioner
a. Fastställande av verksamhetsplan
b. Fastställande av medlemsavgifter
c. Behandling av motioner
d. Fastställande av arvoden och övriga kostnadsersättningar till föreningsledare
e. Fastställande av budget
f. Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområde samt antal
ledamöter i varje sektion
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10

11
12
13
14

g. Fastställande av instruktioner för styrelsen, sektionerna, valberedningen
och revisorerna
Val av följande föreningsfunktionärer
a. ledamöter till föreningsstyrelsen enligt § 7 mom 2
b. ledamöter i sektionerna, varav en ledamot i respektive sektion ska vara
sammankallande, enligt § 5 mom 11 punkt 9e
c. ombud till Distriktets distriktstämma
d. ledamot till valberedningskommittén enligt § 9 mom 1
e. övriga föreningsfunktionärer
Val av revisorer och ersättare för dem enligt § 8, mom 1
Ärenden som ej kräver beslut
Tidpunkt för nästa årsmöte
Avslutning

Mom 12

Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda justeringsmän.
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter
årsmötet.

§6
Mom 1

FÖRENINGSMÖTE
Föreningsmötet är ett beslutande organ mellan årsmötena.

Mom 2

Ett föreningsmötet ska hållas under verksamhetsåret.
Ytterligare föreningsmöten kan hållas efter beslut av styrelsen eller om revisorerna
eller minst tio medlemmar så begär.

Mom 3

Kallelse utfärdas minst två veckor före föreningsmötet och ska innehålla förslag
till föredragningslista med de ärenden som ska behandlas.
Kallelse till medlemsmöte som ska behandla upplösning av föreningen ska vara
medlemmarna tillhanda senast en månad före mötet.

Mom 4

Till föreningsmötet kallas samtliga medlemmar.

Mom 5

Varje närvarande medlem har en röst. Närvarande medlem kan dessutom genom
fullmakt rösta för ytterligare en medlem. Fullmakt ska anmälas vid medlemsuppropet.
Med undantag för vad som anges i § 11 mom 2 och § 12 mom 2 fattas beslut med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden för
föreningsmötet.

Mom 6

Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas.

Mom 7

Protokoll ska föras och justeras av föreningsmötets ordförande samt utsedda justeringsmän.
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter

Svenska Folkdansringen

Uppdaterad 2008-10-03 Sida. 1: 23

Riksfunktionärshandboken 2008 -- 2010
föreningsmötet.
§7
Mom 1

STYRELSE
Föreningens verksamhet handläggs av en styrelse. Denna är mellan årsmötena,
respektive föreningsmötet, föreningens högsta beslutande instans.

Mom 2

Styrelsen väljs av årsmötet, ordinarie ledamöter för en tid av två år och suppleanter
för en tid av ett år. Vid val första gången väljs ordförande, sekreterare och en ledamot för en tid av två år och övriga ordinarie ledamöter för en tid av ett år.

Mom 3

I styrelsen ska ingå
a. ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
b. tre suppleanter
c. en ledamot från respektive sektion

Mom 4

Styrelsen sammanträder då ordföranden anser skäl föreligger eller då minst två
styrelseledamöter kräver det.
Minst ett styrelsesammanträde per kvartal ska hållas.

Mom 5

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter, varav minst två ordinarie ledamöter, är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Denne kan
även låta lotten avgöra.
Suppleanterna har rösträtt då ordinarie ledamot ej är närvarande.

Mom 6

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Mom 7

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll. Kopia på justerat protokoll ska finnas tillgängligt för styrelseledamöter och övriga medlemmar senast en månad efter
sammanträdet.

Mom 8

Styrelsen ska arbeta efter instruktioner fastställda av årsmötet.

§8
Mom 1

REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet för två
år två revisorer och två ersättare för dessa. Vid val första gången väljs en ordinarie
och en ersättare för en tid av två år och övriga för en tid av ett år.

Mom 2

Revisorerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av årsmötet.

Mom 3

Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelse upprättad senast den
1 februari.

§9
Mom 1

VALBEREDNING
Valberedningskommittén väljs av årsmötet. Kommittén ska bestå av tre ledamöter
med successivt val. Första gången väljs tre ledamöter, en på tre, en på två och en
på ett år.
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Mom 2

Valberedningen ska arbeta efter instruktioner fastställda av årsmötet.

§ 10
Mom 1

SEKTIONER
Sektionsledamöterna väljs av årsmötet på två år med växelvis avgång. Valet ska
göras så att i möjligaste mån högst halva sektionen avgår vid ett årsmöte

Mom 2

Sektionerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av årsmötet.

§ 11
Mom 1

STADGEÄNDRING
Ändring av Föreningens stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte.
De två mötena där förslag till stadgeändring behandlas ska äga rum med minst en
månads mellanrum.

Mom 2

Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet.

Mom 3

Beslut om stadgeändring ska godkännas av Folkdansringen för att vinna laga kraft.

§ 12
Mom 1

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte.

Mom 2

Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet.

Mom 3

Beslut om Föreningens upplösning ska godkännas av Folkdansringen.

Mom 4

Vid eventuell upplösning av Föreningen deponeras samtliga tillgångar hos Distriktet.
Uppstår på orten en ny förening inom fem år med anslutning till Folkdansringen
äger denna rätt att överta tillgångarna.
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