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S ta d g a r
f ör
F o lk d a n s r i n g e n Sk å n e - B lek i n g e

§ 1 Ändamål
e
Mom 1

Folkdansringen Skåne-Blekinge, i fortsättningen kallad Distriktet, är en sammanslutning
av föreningar inom Skåne och Blekinge, som har som ändamål att studera, sprida
kännedom om, levandegöra och föra vidare svensk folklig kultur i allmänhet och
sydsvensk i synnerhet. Distriktet ingår i riksorganisationen Svenska Folkdansringen i
fortsättningen kallad Folkdansringen.

Mom 2

Distriktet är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Mom 3

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

Mom 4

Verksamheten skall bedrivas och vidareutvecklas så att
- kontakterna mellan olika åldrar främjas och
- förståelse skapas för olika folk och deras kultur

Mom 5

Distriktets uppgift är att
• inom sitt geografiska område verka för sammanhållning mellan
Folkdansringens föreningar.
• verka för bildande eller anslutning av föreningar vilkas verksamhet
sammanfaller med Folkdansringens.
• utgöra kontaktlänk mellan Distriktets föreningar och Riksorganisationen.
• tillvarata och främja föreningarnas intressen.
• verka för utbildning och vidgat kunnande inom Folkdansringens
verksamhetsområde.

§ 2 Anslutning
Mom 1

Anslutning till Distriktet kan beviljas inom Skåne och Blekinge verkande förening, som
ägnar sig åt någon i §1 nämnd verksamhet och som i övrigt främjar Folkdansringens
syften och följer Folkdansringens och Distriktets stadgar.

Mom 2

Förening som önskar anslutning till Distriktet skall göra skriftlig ansökan. Denna skall
tillsammans med föreningens stadgar sändas till distriktsstyrelsen. Vid stadgeändring
skall de reviderade stadgarna insändas till distriktsstyrelsen.

Mom 3

Ansluten förening skall, efter anmaning lämna in till Distriktet godkänd
verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

Mom 4

Förening, som önskar utträda ur distriktet, skall lämna skriftlig anmälan till
distriktsstyrelsen.

Mom 5

Förening som trots uppmaning inte fullgör stadgeenliga skyldigheter eller som skadar
Distriktets eller Folkdansringens verksamhet, kan uteslutas av distriktsstyrelsen.

Mom 6

Utesluten förening har vädjorätt hos årsmötet.
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§ 3 Medlemskap
Mom 1

Medlem i Distriktet är person, som är medlem i förening ansluten till Distriktet. Annan
person kan efter ansökan hos distriktsstyrelsen beviljas medlemskap.

Mom 2

Till hedersmedlem i Distriktet kan kallas person som på ett framstående sätt främjat
Distriktets verksamhet. Beslut fattas av distriktsstyrelsen.

Mom3

Medlem som skadar Distriktet eller Folkdansringen kan uteslutas av distriktsstyrelsen.

Mom 4

Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet.

§ 4 Verksamhetsår och avgifter
Mom 1

Verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår.

Mom 2

Medlemsavgift erlägges under varje verksamhetsårs första kvartal. För under året
tillkommande medlemmar inbetalas avgift efter hand. Medlemsavgifterna faktureras från
rikskansliet enligt Folkdansringens centrala medlemsregister över registrerade
föreningsmedlemmar.

Mom 3

Medlemsavgift beslutas av årsmötet att gälla fr o m följande kalenderår.

Mom 4

Hedersmedlem i Distriktet samt innehavare av Folkdansringens guldmärke är befriade
från avgift.

§ 5 Förvaltning
Mom 1

Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse, som väljs av årsmötet. Årsmötet väljer
även ett utbildningsråd.

Mom 2

Distriktsstyrelsen består av minst fem ledamöter. Ordföranden väljs för ett år, övriga
ledamöter för två år med växelvis avgång. Dessutom väljs två styrelsesuppleanter för ett
år. Till styrelsen väljs minst en person ur utbildningsrådet. Styrelsen är beslutsmässig när
minst fyra ledamöter är närvarande. Firmatecknare utses av distriktsstyrelsen.

Mom 3

Utbildningsrådet består av fem - åtta ledamöter. Dessa väljs på två år med växelvis
avgång.

Mom 4

Årsmötet kan välja ytterligare funktionärer.

§ 6 Revision
Mom 1

För granskning av distriktets räkenskaper, verksamhet och distriktsstyrelsens förvaltning
väljer årsmötet två revisorer. Dessa väljs för två år med växelvis avgång. Dessutom väljs
en ersättare för ett år.

Mom 2

Revisorerna skall under året löpande följa distriktets verksamhet och förvaltning.
Revisionsberättelsen bör vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
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§ 7 Årsmöte
Mom 1

Årsmötet är Distriktets högsta beslutande instans.

Mom 2

Ordinarie årsmöte bör hållas före den 31 mars.

Mom 3

Extra årsmöte kan av distriktsstyrelsen sammankallas, då det finns särskilt viktiga
angelägenheter för Distriktet. Extra årsmöte skall sammankallas om minst en tredjedel av
distriktets föreningar begär det, eller om revisorerna begär det. Vid extra årsmöte
behandlas endast de frågor som föranlett mötet.

Mom 4

Mellan två årsmöten skall minst fem veckor förflyta.

Mom 5

Kallelse till årsmöte skall skickas till föreningarna minst fem veckor i förväg

Mom 6

Förslag till föredragningslista skall utsändas till föreningarna i samband med kallelse till
årsmötet. Inför ordinarie årsmöte skall verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse,
ev motioner, samt om möjligt revisionsberättelse bifogas.

Mom 7

Vid årsmötet får varje förening representeras av ombud i förhållande till sitt
medlemsantal i Folkdansringens medlemsregister vid utgången av det senaste
verksamhetsåret.
Antal medlemmar
antal ombud
- 25
1
26-50
2
51-100
3
1014
Ombud skall vara registrerad medlem i Distriktet.

Mom 8

Föreningarna utser ombud och ev ersättare. Dessa skall anmälas till distriktsstyrelsen
senast en vecka före årsmötet. Ombud kan ej överlåta sin rösträtt på annan person

Mom 9

Varje närvarande ombud har en röst. Distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt utom i
fråga om beslut om ansvarsfrihet och därmed sammanhängande ärenden.

Mom 10

Övriga medlemmar i distriktet har rätt att närvara och delta i årsmötet samt har yttrandeoch förslagsrätt men ej rösträtt.

Mom 11

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

Mom 12

Enkel majoritet gäller vid alla frågors avgörande såväl inom distriktsstyrelsen som vid
årsmötet, om ej annat stipulerats. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
tjänstgörande mötesordförande, utom vid personval, då lotten avgör.

Mom 13

Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:
1
Årsmötets öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande.
2
Fastställande av röstlängd.
3
Fastställande av föredragningslista.
4
Val av
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Protokollsjusterare och rösträknare
5
Behandling av verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse.
6
Behandling av revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7
Behandling av ärenden från styrelsen.
8
Behandling av motioner.
9
Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år.
10 Beslut om avgift för nästkommande år.

4(4)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beslut om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer.
Beslut om antal ledamöter i utbildningsrådet.
Val av ledamöter till utbildningsrådet enligt § 5 mom 3.
Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelse.
Val av distriktsstyrelse och suppleanter enligt §5 mom 2.
Val av revisorer och ersättare enligt § 6 mom 1.
Eventuella val av övriga funktionärer.
Val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.
Eventuellt val av ombud till Folkdansringens riksstämma.
Övriga frågor. Årsmötet kan ej fatta beslut i frågor under denna punkt, men ärende
kan bordläggas till nästa årsmöte eller hänskjutas till styrelsen.

§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten
varav ett skall vara ordinarie.

§ 9 Upplösning
För upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid
distriktets upplösning skall alla tillgångar tillfalla Folkdansringen.
----------------Ovanstående stadgar §1 mom 1 antagna första gången 2021-03-27 vid ordinare årsmöte digitalt.
Övriga §§ och moment antagna andra gången 2021-03-27 vid ordinarie årsmöte digitalt.
Stadgarna är i sin helhet antagna 2021-10-09

