Stadgar
Antagna vid årsmöte 20102010-0303-24

Distriktsorganisationens uppgift är:
…
…
…

att inom sitt område verka för sammanhållningen mellan föreningarna inom Folkdansringen
att verka för att nya föreningar med målsättning i enlighet med Folkdansringens stadgar
bildas och införlivas i Folkdansringen
att tillvarata och främja föreningarnas intressen och leda den för föreningarna gemensamma
verksamheten.

Stadgar antagna i första läsning vid distriktsmöte 10 november 2009
Samt antagna i andra läsning vid årsmöte 24 mars 2010

Inledning
Svenska Folkdansringen är en riksorganisation vars ändamålsparagraf har följande
lydelse:
Mom 1

Mom 2
Mom 3

Mom 4

Svenska Folkdansringen, är en rikstäckande organisation för alla åldrar,
vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt
föra vidare svensk folklig kultur.
Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik,
sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.
Verksamheten skall bedrivas 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.
Folkdansringen är en ideell organisation, som är religiöst och
partipolitiskt obunden.

Folkdansringen Stockholm är Stockholms distrikt av Svenska Folkdansringen och är
en sammanslutning av föreningar inom Folkdansringen verksamma i Stockholm
med omnejd.
För Folkdansringen Stockholm gäller förutom antagna stadgar för Svenska
Folkdansringen jämväl följande stadgar:

§1 Uppgift
Distriktsorganisationens uppgift är:
att
inom sitt område verka för sammanhållningen mellan föreningarna
inom Folkdansringen
att
verka för att nya föreningar med målsättning i enlighet med
Folkdansringens stadgar bildas och införlivas i Folkdansringen
att
tillvarata och främja föreningarnas intressen och leda den för
föreningarna gemensamma verksamheten.

§2 Medlemskap
Mom 1
Mom 2

Förening som är ansluten till Svenska Folkdansringen hänförs till
Distriktet enligt beslut av Svenska Folkdansringens riksstyrelse.
Årsmötet kan besluta att till Distriktet ansluta enskild person.

§3 Avgifter
Mom 1
Mom 2

Till Distriktet ansluten förening erlägger årsavgift till Distriktet. Full
årsavgift tillämpas även om anslutningen bara avser del av år.
Årsavgift till Distriktet fastställes av distriktsmöte och gäller kommande
kalenderår.

Mom 3
Mom 4
Mom 5

Mom 6

Förutom avgift till Distriktet erlägger förening av Riksstämman fastställd
avgift till Svenska Folkdansringen.
Distriktets årsavgift skall erläggas före den 31 mars.
Förening är befriad från distriktets årsavgift för:
a/ av Riksorganisationen utsedda guldmärkesmedlemmar
b/ av Riksorganisationen utsedda ständiga medlemmar (till och med
1948).
Distriktsstyrelsen äger rätt att efter gjord ansökan helt eller delvis bevilja
befrielse från distriktsavgifter.

§4 Distriktsstyrelsen
Mom 1

Mom 2
Mom 3

Mom 4

Mom 5
Mom 6

Mom 7

Distriktsstyrelsen är Distriktets verkställande organ.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande samt
ytterligare tre ledamöter. Dessa väljs av årsmötet och skall vara
medlemmar i Distriktet.
Styrelseledamöterna väljes växelvis för en tid av två år, på så sätt att
ordförande, kassör och en ledamot väljes udda år samt sekreterare, vice
ordförande och två ledamöter väljes jämna år.
Om distriktet har anställd personal för att hantera administrativa
uppgifter skall en företrädare för personalen adjungeras till styrelsen.
Personalrepresentanten har inte rösträtt i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) på minst tre personer. AU
avgör löpande ärenden och brådskande frågor.
Avgår styrelseledamot under löpande mandattid skall fyllnadsval ske på
närmast följande distriktsmöte eller årsmöte. Motsvarande gäller
samtliga styrelseledamöter med kvarstående mandattid för det fall
ansvarsfrihet ej beviljas.
Distriktets firma tecknas av ordföranden i förening med sekreteraren
eller kassören.
Styrelsen
beslutar
om
dispositionsrätt
för
Distriktets
banktillgodohavanden.
Det åligger styrelsen att utöver dessa stadgar följa fastställd
arbetsordning för Distriktet.
Styrelsen har rätt:
att uppdra åt föreningar, kommittéer eller enskilda medlemmar att
vara styrelsen
och
sektioner
behjälpliga
med
olika
arbetsuppgifter.
att besluta om ersättning för att täcka omkostnader som givna uppdrag
kan medföra.
För ett och samma ändamål får styrelsen inte utan Distriktsmötets
hörande bevilja större anslag utöver budgeten än vad som fastställts på
årsmötet enligt § 7 mom 3 h.

§5 Styrelsens sammanträden
Mom 1
Mom 2

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två
styrelseledamöter begär det. Dock minst 4 (fyra) gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig om beslut biträds av minst fyra
röstberättigade ledamöter.

§6 Revision
Mom 1

Mom 2
Mom 3

I Distriktet skall finnas två revisorer och två ersättare för dessa. De väljes
av årsmötet växelvis för en tid av två år på så sätt att en revisor och en
ersättare väljes varje år.
Revisorerna skall fortlöpande granska Distriktets protokoll och
räkenskaper.
Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till
styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall i sin
berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§7 Valberedning
Valberedning
Mom 1

Mom 2

Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av tre ledamöter. Dessa
väljs växelvis för en tid av två år, på så sätt att två ledamöter väljs udda
år och en ledamot väljs jämna år.
Valberedningen ska arbeta efter Arbetsordning för Distriktet

§8 Årsmöte
Mom 1
Mom 2
Mom 3

Årsmötet, som är Distriktets högsta beslutande instans, skall hållas
årligen senast den 15 april.
Motioner, avsedda att behandlas på årsmötet, skall vara
Distriktsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a/ Mötets öppnande samt val av ordförande, två sekreterare och två
protokolljusterare för årsmötet jämte erforderligt antal rösträknare..
b/ Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
c/ Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
d/ Behandling av revisorernas berättelse.
e/ Fastställande av resultat- och balansräkning.
f/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer för det gångna
verksamhetsåret.
g/ Behandling av motioner, propositioner jämte övriga ärenden som av
styrelsen hänskjutits till årsmötet.
h/ Beslut om styrelsens ekonomiska handlingsfrihet, utöver budgeten.
i/ Val av styrelseledamöter i enlighet med § 4 mom 1 a.
k/ Val av revisorer jämte ersättare i enlighet med § 6 mom 1.

l/ Beslut
om
sektioner
och
kommittéer
samt
deras
verksamhetsområden.
m/ Val av erforderliga sektions- och kommittéledamöter (varav en
sammankallande i varje organ).
n/ Val av övriga funktionärer.
o/ Val av valberedning (varav en sammankallande) i enlighet med § 7
mom 1.

§9 Distriktsmöte
Mom 1

Mom 2

Mom 3

Distriktsmöte är Distriktets högsta beslutande instans mellan årsmötena.
Distriktsmöte skall hållas minst en gång per år under oktober eller
november månad. Distriktsmötet är beslutsmässigt om det är kallat i
stadgeenlig ordning och minst en tredjedel av Distriktets föreningar är
representerade av ombud.
På distriktsmöte under oktober eller november fastställs budget och
verksamhetsplan för kommande år, eventuella arvoden för närmast
följande mandatår samt årsavgift för kommande kalenderår.
Extra Distriktsmöte hålles, då styrelsen, revisorerna eller minst en
tredjedel av Distriktets föreningar så begär.

§10 Kallelse och handlingar för årsårs- och distriktsmöten
Mom 1

Mom 2
Mom 3

Kallelse och sammanträdeshandlingar skall tillställas Distriktets
föreningar, styrelseledamöter, revisorer och sammankallande i
Distriktets sektioner.
Kallelse skall utsändas minst 30 dagar i förväg.
Möteshandlingar med bl.a. förslag till dagordning och, därest det är
möjligt, utförliga beslutsunderlag skall utsändas minst 20 dagar i förväg.
Dessutom skall inför årsmöte årsredovisning med bokslut för det gångna
verksamhetsåret samt revisionsberättelse bifogas möteshandlingarna.
Möteshandlingarna skall om möjligt också hållas tillgängliga via
internet.

§11 Närvarorätt, omröstning och val
Mom 1

Mom 2

Närvarorätt
Vid distrikts- och årsmöte äger alla medlemmar i Distriktets
medlemsföreningar rätt att deltaga med yttrande- och förslagsrätt. Detta
gäller även personer som anslutits till Distriktet enligt § 2 mom 2 liksom
av distriktsstyrelsen särskilt inbjudna.
Rösträtt
Varje förening som rapporterat verksamhet enligt § 12 har rätt att vid
distrikts- och årsmöte företrädas dels av en styrelseledamot, dels av ett
ytterligare ombud för varje påbörjat hundratal registrerade medlemmar,
dock högst av totalt fyra ombud.

Mom 3

Mom 4

Antalet ombud fastställes årligen enligt respektive förenings registrerade
medlemsantal per den 31 december föregående år. Närvarande ombud
eller tjänstgörande ersättare har vardera 1 (en) röst. Ombud kan endast
representera den förening han/hon är ansluten till riksorganisationen
genom.
Omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst.
Röstning sker öppet såvida ej annorlunda beslutas.
Val
Val till förtroendeposter i Distriktet sker post för post. För att en
kandidat skall kunna förklaras vald till post inom Distriktet fordras att
han/hon vid omröstning erhåller mer än hälften av de vid mötet
närvarande ombudens röster. I det fall flera kandiderar till samma post
och ingen av dessa vid första omröstning erhåller erforderligt antal
röster förrättas omval mellan de två kandidater som erhöll störst antal
röster. Om flera kandidater i första omröstningen fått lika största eller
näst största röstetal ställs dessa, om så erfordras, före omvalet mot
varandra i omröstning med enkel majoritet. Om en post ej kan tillsättas
med erforderlig majoritet skall den förklaras tills vidare vakant.

§12 Sektioner
Distriktets
arbetsuppgifter
fördelas
på
sektioner
vilkas
antal
och
verksamhetsområden bestämmes av årsmötet. För deras verksamhet gäller fastställd
Arbetsordning för Distriktet och eventuellt utfärdade särskilda instruktioner.

§13 Föreningarns åligganden
Det åligger Distriktets föreningar:
att
rätta sig efter gällande stadgar och föreskrifter.
att
i förekommande fall ställa sig till distriktsstyrelsens förfogande.
att
varje år under januari månad till distriktsstyrelsen på fastställt formulär
inlämna rapport över verksamheten under det gångna kalenderåret.
(årsstatistik).
att
till Distriktsstyrelsen senast 14 dagar efter föreningens årsmöte
översända två exemplar av respektive föreningsstyrelses årsredovisning.
att
samråda med distriktsstyrelsen om föreslagna ändringar i föreningens
stadgar.
att
senast 14 dagar efter föreningens årsmöte insända förteckning över
valda styrelseledamöter, funktionärer och ombud samt uppgift om
föreningens korresponderande ledamot.

§14 Företrädare vid Svenska Folkdansringens riksstämma
m.m.
Enligt Folkdansringens stadgar företräds varje distrikt vid Folkdansringens
riksstämma av två eller flera ombud. För ombuden kan även utses suppleanter.
Distriktets ombud skall utses av årsmöte eller distriktsmöte. Ett ombud och en
suppleant utses dock av Distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen skall tillse att ombud
till riksstämma utses i sådan tid att valda ombud såvitt möjligt kan beredas tillfälle
att delta även i förberedande arrangemang inför en riksstämma.

§15 Stadgeändring
Mom 1

Mom 2

Mom 3

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen
inlämnas till Distriktsstyrelsen i den ordning som föreskrivs i § 7 mom 2.
Distriktsstyrelsen skall med eget yttrande ta upp förslaget till beslut vid
distriktsmöte eller årsmöte.
Beslut om stadgeändring blir gällande först sedan det fattats vid två på
varandra följande distriktsmöten varav ett skall vara årsmöte. På det
sista av de två mötena fordras beslut med minst två tredjedels majoritet.
Mötena skall hållas med minst en månads mellanrum.
Beslut om stadgeändring skall godkännas av Svenska folkdansringen för
att vinna laga kraft.

§16 Upplösning
För upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet av de närvarande föreningarna vid
två på varandra följande ordinarie möten, varav ett årsmöte.
Vid distriktets upplösning skall tillgångarna tillfalla de föreningar som då är
anslutna till Folkdansringen Stockholm. Fördelningen sker i proportion till hur
många medlemmar föreningarna hade registrerade den 31 december 3 år före
beslutet om upplösning fastställs.
Beslut om upplösning skall godkännas av Svenska folkdansringen för att vinna laga
kraft.
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