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    § 1 Ändamål 
1.  Skjortor och Särkar, SoS, som bildades den 26 mars 1982, är en ideell förening  

vars mål är att skapa intresse för och kunskap om folklig kultur.  
Föreningens verksamhet består framför allt av folklig dans, (speciellt polskor).  
Övrig verksamhet är bl a lekar, musik, sång, slöjd, uppvisningsprogram, utbyten  
med liknande föreningar och deltagande i olika dans- och musikarrangemang.  

2.  SoS är en förening, där alla är medlemmar på lika villkor. 

3.  SoS är anslutet till (Göteborgs distrikt av) Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. 

    § 2  Medlemskap 
1.  Medlemskap kan erhållas av alla som har intresse för SoS:s verksamhet  

och erlägger medlemsavgift.  

2.  Medlem kan uteslutas om han/hon på något sätt skadar föreningens verksamhet. 
Utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmötet.  

    § 3 Medlemsavgifter 
1.  Medlemsavgifterna och senaste betalninstidpunkt fastställes på årsmötet  

att gälla innevarande kalenderår. 

2.  Ny medlem betalar medlemsavgift vid inträde i föreningen.  

    § 4  Årsmöte 
På föreningens årsmöte skall följande behandlas:  

 1.  Mötets öppnande.  
2. Beslut om kallelse till mötet skett i behörig ordning.  
3. Fastställande av dagordning.  
4. Val av ordförande och protokollförare till mötet.  
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.  
6.  Rapporter och skrivelser. 
7.  Styrelsens verksamhets- och kassaberättelser.  
8. Revisionsberättelse.  
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.  
11.  Val av styrelseledamöter enligt § 6 mom 1 och 2. 
12.  Val av revisorer och suppleanter för dessa enligt § 8 mom 1.  
13.  Val av valberedning till egna föreningen resp Göteborgs distrikt.  
14.  Val av ordinarie distriktsombud i berättigat antal och tre suppleanter.  
15.  Val av eventuella övriga funktionärer.  
16.  Övriga frågor. 
17.  Mötets avslutande.  
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    § 5  Möten 
1.  Ordinarie föreningsmöten är årsmötet och halvårsmötet som hålles i januari 

respektive september på av styrelsen fastställd dag.  

2.  Extra föreningsmöte hålles när styrelsen, revisorerna eller majoriteten av föreningens 
medlemmar så fodrar. Andra frågor än de i kallelsen angivna får ej avhandlas. 

3.  Styrelsen utfärdar skriftlig kallelse till ovan nämnda möten senast 14 dagar  
före fastställd mötesdag.  

4.  Kompletteringsval av funktionär som ej är styrelseledamot kan ske på  
vanlig danskväll. 

    § 6  Styrelse 
1.  Styrelsen består av sju personer: ordförande, vice ordförande, kassör, 

(korresponderande) sekreterare, protokollförare samt ytterligare två ledamöter. 

2.  Val sker på årsmöte. Udda år väljs ordförande och protokollförare,  
jämna år väljs vice ordförande, kassör och sekreterare, samtliga på två år.  
Övriga val till styrelsen är på ett år.  
Kompletteringsval av styrelseledamot skall ske på föreningsmöte. 

3.  Styrelsen sammanträder enligt eget beslut eller när ordförande så anser  
nödvändigt, dock minst fyra gånger om året.  

4.  Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.  
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  

5.  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.  

    § 7  Funktionärers åliggande 
  Styrelseledamöter: 

1. Ordföranden är föreningens officielle representant och skall föra föreningens  
talan, när ej annat bestäms. Denne skall kalla till förenings och styrelsemöten. 

2.  Vice ordföranden skall även vara distriktsombud.  

3.  Kassören skall sköta föreningens räkenskaper, göra bokslut och budgetförslag.  

3.   (Korresponderande) sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens.  

4.  Protokollföraren skall föra och förvalta föreningens protokoll. 

  Övriga funktionärer: 

  Övriga funktionärer skall leda sin funktion i samråd med styrelsen  
och kan vid behov kallas till styrelsemöte.  



Stadgar för Skjortor och Särkar   
antagna den 22 september 1999.  

  Stadgar för SoS  3  (3) 

    § 8 Revision 
1.  För granskning av föreningens verksamhet och förvaltning väljs två revisorer.  

Jämna år väljs den ene och udda år den andre, båda på två år.  
Dessutom väljs två suppleanter för revisorerna på ett år. 

2.  Revisorerna skall granska föreningens tillgångar och skulder, bokslut och 
kassaberättelse samt avge en revisionsberättelse för det gångna verksamhets- 
året vid årsmötet.  
Verksamhetsår och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. 

    § 9 Stadgeändring 
1.  Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas  

till styrelsen. 

2.  För ändring av stadgarna fodras beslut av två på varandra följande ordinarie 
föreningsmöten, varav ett är årsmöte.  
Ärendet måste vara upptaget i kallelsen till mötet och förslaget måste godkännas  
av minst 2/3 av de närvarande.  

    § 10  Upplösning 
1.  Föreningen kan ej upplösas så länge minst fem medlemmar önskar upprätthålla den. 

2.  För upplösning av föreningen fodras beslut av två på varandra följande 
föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte. 
Ärendet måste vara upptaget i kallelsen till mötet och förslaget måste godkännas  
av minst 3/4 av de närvarande. 

3.  Vid beslut om föreningens upplösning, och om verksamheten ej återupptas  
inom ett år, skall föreningens tillgångar, efter företagen revision,  
tillfalla Göteborgs distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur,  
för stödjande av verksamhet med folklig dans (speciellt polskor).  


