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Stadgar 

för Folkdansringen Blekinge  

Bildat den 10 april 1950,  

Antagna vid årsmöte den 2 mars 1980 

Reviderad 1984, Justerad maj 1994, Redaktionell justering den 17 mars 2009 

Revidering mars 2016, förslag godkänt vid distriktsmöte 21 sep 2015 

 

§1 Folkdansringen Blekinges ändamål 
 Folkdansringen Blekinge är en sammanslutning av föreningar inom Blekinge och har till 

ändamål: 
 
att sprida intresse för och kännedom om vår folkkultur, såsom folkdans, folkvisedans och 
folkmusik, dräktforskning, fornminnesforskning och hemslöjd, sång, idrottslekar och 
sånglekar. 
 
att verka för ett kamratligt samarbete mellan ungdom från skilda bygder  
 
att verka för bildandet av nya föreningar, samt i den mån distriktets tillgångar det 
medger och efter prövning av distriktsstyrelsen, vara ekonomiskt stödjande.  
 
att samarbeta med andra sammanslutningar inom ramen för Folkdansringen Blekinges 
verksamhet. 
 

§2 Anknytningar 
 Folkdansringen Blekinge, i fortsättningen kallad Distriktet, är en del av riksorganisationen 

Svenska Folkdansringen. 
 

 Distriktet är partipolitiskt och religiöst obundet. 
 

§3 Medlemskap 
Mom 1 Rätt till inträde i distriktet äger varje för distriktets syfte verkande förening som vill 

främja distriktets ändamål samt ställer sig Svenska Folkdansringen och distriktets stadgar 
till efterrättelse. 
 

Mom 2 Kollektivt medlemskap kan erhållas av organisation som har gemensamma intressen med 
Folkdansringen, såsom Hembygdsförening, Spelmansförbund, mm att gälla ett år i taget. 
 

Mom 3 Ansluten förening skall varje år, senast den 31 mars, till distriktsstyrelsen inlämna 
verksamhetsberättelse och resultaträkning över det gångna kalenderåret. 
 

Mom 4 Förening ansluten enligt moment 2 ovan som bryter mot dessa stadgar eller skadar 
Svenska Folkdansringens verksamhet kan uteslutas av distriktsstyrelsen.  
Utesluten förening äger vädjorätt på distriktets årsmöte. 
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§4 Avgifter 
Mom 1 Förening erlägger distriktsavgift till Distriktet grundat på antalet medlemmar. 

 
Mom 2 Årsavgiftens storlek till distriktet för olika medlemmar bestämmes av årsmötet att gälla 

under nästa kalenderår.  
Motsvarande gäller för kollektivansluten förening. 
 

Mom 3 Person kan vara medlem i flera föreningar men ansluten till Svenska Folkdansringen 
endast genom en förening.  
Detta sker efter överenskommelse mellan respektive föreningar. 
 

Mom 4 Hedersledamot och innehavare av Svenska Folkdansringens förtjänstnål i guld är befriade 
från avgift. 
 

Mom 5 Distriktsstyrelsen äger rätt att efter anhållan befria förening från avgift till distrikt. 
 

§5 Distriktsmöten 
Mom 1 Årsmötet, som är distriktets högsta beslutande myndighet, skall hållas under mars 

månad varje år. Dag och plats bestämmes av föregående årsmöte. 
 

Mom 2 Distriktsmöte hålles då styrelsen, revisorerna eller minst 2 av distriktets föreningar det 
påfordrar. 
 

Mom 3 Kallelse till årsmöte sker skriftligt minst en månad i förväg, till distriktsmöte minst två 
veckor i förväg. 
 

Mom 4 Till års- och distriktsmöten äger varje förening rätt att representera med 2 ombud för det 
första 50-talet medlemmar och därefter l ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, 
dock högst 8 ombud. 
 

Mom 5 Ombuden äger rösträtt med en röst vardera och kan dessutom genom fullmakt 
rösta för ytterligare ett ombud. Styrelsens ledamöter och revisorer äger, som valda 
ombud, rösträtt utom i ansvarsfrågor och vid val av revisorer. 
 

Mom 6 Motioner, som skall behandlas vid årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 
december. Dessa motioner skall tillställas föreningarna för kännedom i samband med 
kallelse till årsmötet. 
 

Mom 7 Ombudens resekostnader må betalas av respektive representerade förening. 
Styrelsens resekostnader betalas av distriktet. På årsmötet bekostar distriktet även resor 
för representanter för revisorer och valberedning. 
 

Mom 8 Enkel majoritet gäller vid alla frågors avgörande såväl vid distriktsmöten som vid 
årsmöte, dock med undantag av stadgeändring. För dylik fordras 2/3 majoritet och beslut 
på 2 på varandra följande distriktsmöten varav 1 årsmöte. 
 

Mom 9 Övriga medlemmar i distriktet äger rätt att övervara och deltaga i mötet samt äger 
yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. 
 

Mom 10 Kollektivt ansluten förening äger en röst. 
 

Mom 11 Vid årsmötet skall följande arbetsordning tillämpas: 
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1.  Mötets öppnande och behöriga utlysande 
2.  Godkännande av arbetsordning 
3.  Val av ordförande för årsmötet 
4.  Val av sekreterare för årsmötet, tillika pressreferent 
5.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
6.  Uppgörande av röstlängd 
7.  Behandling av styrelsens årsberättelse och ekonomiska redogörelse 
8.  Behandling av revisorernas berättelse 
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Behandling av motioner 
11. Behandling av propositioner och ärenden som distriktsstyrelsen hänskjutit till 
årsmötet 
12. Fastställande av årsavgifter för distriktet 
13. Presentation av verksamhetsplan 
14. Fastställande av budget 
15. Val av 
   a) ordförande och två ledamöter för en tid av 2 år, Jämna år 
   b) sekreterare, kassör och en ledamot för en tid av 2 år, udda år 
   c) två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
   d) en revisor för en tid av 2 år med successivt val  
   e) en revisorssuppleant för en tid av 2 år med successivt val 
   f) sammankallande och ledamöter för varje sektion för en tid av 1 år 
   g) ombud till riksstämma (eventuellt) 
   h) val av övriga funktionärer 
16. Tillsättande av valberedning: sammankallande och minst två ledamöter 
17. Övriga ärenden a) nästa årsmöte 
18. Årsmötet avslutas 
 

§6 Förvaltning 
Mom 1 Distriktets räkenskaper avslutas per kalenderår. 

 
Mom 2 Distriktets förvaltning sköts av en styrelse, vilken väljes av årsmötet och är gemensamt 

ansvarig. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när minst 
fyra ledamöter är närvarande.  
Kassören är ansvarig för distriktets kassa och bokföring.  
Ordförande, sekreterare och kassör utgör tillsammans verkställande utskottet (VU) och 
handlägger brådskande frågor av mindre betydelse, vilka sedermera skall behandlas av 
styrelsen. 
 

Mom 3 Distriktets räkenskaper skall vara avslutade och föreläggas revisorerna under januari 
månad. Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse framlagd senast 14 dagar 
efter det att revisorerna erhållit böcker och handlingar från kassören. 
 

Mom 4 Ordförande och kassör tecknar firman var för sig. 
 

§7 Allmänna bestämmelser 
 Förening som önskar utträde ur distriktet skall därom till distriktsstyrelsen inlämna 

skriftlig ansökan. 
 

§8 Styrelseledamöters åliggande 
Mom 1 Ordförande åligger 

att samordna och leda styrelsens verksamhet 
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att vid styrelsens och VU:s sammanträden leda förhandlingarna 
att då annorlunda ej beslutas, representera distriktet och föra dess talan. 

 
Mom 2 Sekreteraren tillsammans med ordföranden ansvarar för styrelsens korrespondens 

att protokoll föres vid VU-, styrelse- och distriktsmöten 
att protokoll från distriktsmöten kopieras och sändes till föreningarna, styrelsens ledamöter 

samt revisorer. 
 

Mom 3 Kassören ansvarar för anförtrodda medel, in- och utbetalningar, räkenskaper och 
bokföring, inventarier och inventarieförteckning samt 

att budgetförslag för kommande verksamhetsår upprättas. 
 

Mom 4 Vice ordföranden åligger 
att vid förhinder för ordföranden övertaga dennes åligganden. 

 
Mom 5 Styrelsen skall inom sig utse ansvarig kontaktperson mot respektive sektion som skall 

informera sektionen om av styrelsen behandlade frågor som rör sektionen. 
 

§9 Sektionsverksamhet 
Mom 1 Distriktets arbete är fördelat på sektioner, vars verksamhetsområde bestämmes av 

årsmötet. 
 

Mom 2 Varje sektion består av sammankallande och minst två ledamöter som utses av årsmötet. 
Sektionen bör meddela styrelsen planerad verksamhet. 
 

Mom 3 Sektionen skall till årsberättelsen bifoga skriftlig rapport över sektionens arbete. 
 

§10 Valberedning 
Mom 1 Valberedningen väljes av årsmötet . Kommittén ska bestå av tre ledamöter med 

successivt val. Mandattiden skall vara tre år. 
 

Mom 2 Valberedningen skall arbeta efter instruktioner fastställda av årsmötet. 
 

§11 Upplösning 
 Distriktet kan ej upplösas så länge två föreningar kvarstår inom detsamma. 

Beslut därom fattas av Riksstyrelsen . 
Vid upplösning av distriktet disponeras samtliga tillgångar av Svenska Folkdansringen. 
 

§12 Övrigt 
 Förutom dessa stadgar gäller de för Svenska Folkdansringen fastställda stadgarna. 

 
 


