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§ 1 Ändamål
a)

Ringsjögillet, anslutet till Svenska Folkdansringen genom Folkdansringen Skåne har till uppgift och ändamål:
- att skapa intresse för och kunskaper om svensk kultur och den egna hembygden
- att ingjuta livsglädje genom ett gott kamratskap och ett berikande nöjesliv
- att skapa förståelse mellan olika nationers ungdom.

b)

Verksamheten omfattar studiet och bevarandet av olika former av gången tids kultur såsom folkdans, sånglekar,
folkmusik, dräkter, folkminnen, hem och hembygd samt utvecklandet av ett sunt friluftsliv.
§2

Föreningen är politiskt och religiöst neutral.
§3
a)

Medlemskap kan sökas av var och en person som vill ställa sig föreningens stadgar till efterrättelse.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

b)

Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens
verksamhet, kan uteslutas av ordinarie föreningsmöte.

c)

Utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmötet.
§4

Medlemsavgifter bestämmes på årsmöte att gälla fr o m följande kalenderår. Avgiften skall innefatta avgifter till
Svenska Folkdansringen. Avgiften erlägges senast den 1 februari. Befrielse från avgift eller nedsättning av
medlemsavgift kan beviljas av styrelsen.
§5
Vid årsmöte väljes:
a)

Styrelse bestående av minst fem ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör samt två ledamöter och två
styrelsesuppleanter.

b)

Två revisorer och en revisorssuppleant.

c)

Vid behov kan årsmötet utse sektionsledare och funktionärer.

§6
Ordförande leder förhandlingar, är sammankallande inom styrelsen samt representerar föreningen och för dess talan
om ej annorlunda beslutas. Ordföranden och kassören är firmatecknare.
Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser och för protokoll vid sammanträden.
Kassören förvaltar alla föreningens kontanta medel, som skall göras räntebärande i bank och är ansvarig för
bokföringen och medlemsregistret.
Till styrelsemötena skall samtliga sektionsledare kallas. Styrelsen fördelar övrigt arbete på lämpligt sätt. Styrelsen
skall föra fullständig inventarieförteckning.
§7
Styrelsens beslut är giltiga om minst tre ledamöter är eniga om beslutet.
§8
Fyllnadsval under verksamhetsår kan endast ske vid föreningsmöte.
§9
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll och andra handlingar när som
helst under året samt att granska föreningens räkenskaper och bokslut. Revisorerna skall på årsmöte avlämna
revisionsberättelse.
§ 10
Föreningens räkenskaper föres per kalenderår. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.
§ 11
Ordinarie föreningsmöte skall hållas minst en gång per halvår och kallelse skall utsändas senast fjorton dagar före
mötet. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande instans, skall äga rum senast den siste februari. Kallelse med
föredragningslista skall utsändas minst fjorton dagar före årsmötet. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen
minst en månad före årsmötet. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1.

Mötes öppnande, samt fråga om dess behöriga utlysande

2.

Fastställande av dagordning

3.

Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för mötet

4.
5.

Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6.

Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

7.

Fastställande av ekonomi och planering
a)

Årsplan, verksamhet

b) Årsplan, budget
c)

Årsplan, årsavgift

8.

Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer

9.

Under punkt 2 anmälda ärenden

10. Avslutning
Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom fyra veckor efter årsmötet.
§ 12
Val och omröstning sker öppet såvida ej annorlunda begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av
ordföranden. Varje närvarande medlem äger en röst. Frånvarande medlem har att nöja sig med de närvarandes
beslut.
§ 13
Vid beslut om föreningens upplösning skall minst ¾ av de närvarande vara eniga därom på två vardera följande
ordinarie sammanträden varav ett årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst en månads mellanrum. Kallelse
till sådant sammanträde skall utgå skriftligt till samtliga medlemmar minst en månad före sammanträdets hållande.
Om föreningen upplöses och ej inom två år återupptager sin verksamhet skall egendomen tillfalla Folkdansringen
Skåne.
§ 14
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två varandra följande ordinarie sammanträden
varav ett årsmöte samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Sammanträdena skall äga
rum med minst en månads mellanrum och beslutet skall vara likalydande.
§ 15
Förutom dessa stadgar gälla stadgar för Svenska Folkdansringen och Folkdansringen Skåne.
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