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STADGAR för Folkdansringen i Uppland  

 

§ 1 ÄNDAMÅL  

mom 1  

Folkdansringen i Uppland, i fortsättningen kallad Distriktet, är en 
distriktsorganisation verksam bland alla åldrar, vars ändamål är att studera, 
sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. 
Distriktet är en del av riksorganisationen Svenska Folkdansringen, i 
fortsättningen kallad Folkdansringen. 
 
mom 2  

Verksamheten omfattar områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk,  
matkultur, folktro, seder och bruk.  
 
mom 3  

Verksamheten skall bedrivas under kamratliga och sunda former så  
- att kontakterna mellan olika åldrar främjas  
- att förståelse skapas för olika folk och deras kultur  
 
mom 4  

Distriktet är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 
Distriktet omfattar Uppsala län samt Sigtuna och Norrtälje kommuner.  

 

§ 2 DISTRIKTETS UPPGIFTER  

Distriktets uppgifter är  
- att inom sitt geografiska område verka för sammanhållningen mellan de till       
Folkdansringen anslutna föreningarna  
- att verka för bildandet och införlivandet av nya föreningar vilkas verksamhet   
sammanfaller med Folkdansringens  
- att utgöra den förenande länken mellan föreningar inom Distriktet och  
  Folkdansringen  
- att tillvarata och främja i Distriktet ingående föreningars intressen  
- att stödja Folkdansringen i dess arbete  
- att verka för utbildning och vidgat kunnande inom Folkdansringens               
verksamhetsområde 
- att rapportera till Folkdansringen enligt regler fastställda av riksstyrelsen 



§ 3 MEDLEMSKAP  
mom 1  

Medlem i Distriktet är person som är medlem i en förening ansluten 
Folkdansringen och hänförd till Distriktet. 
 
mom 2  

Stödjande medlem i Distriktet är en person som ej är medlem enligt mom 1 men 
önskar stödja Distriktets verksamhet och som efter ansökan beviljats inträde som 
stödjande medlem. 
 
mom 3  

Anslutning till Distriktet kan beviljas förening, vars verksamhet överensstämmer 
med Folkdansringens och som rättar sig efter Folkdansringens stadgar.  
 
mom 4  

Ansökan om anslutning ställs till Distriktsstyrelsen. Ansökan skall upprättas i 
två exemplar. Till ansökan skall fogas två exemplar av föreningens stadgar och 
två exemplar av styrelseförteckning.  
 
mom 5  

Till hedersmedlem kan kallas person som på ett framstående sätt verkat för 
främjandet av Distriktets verksamhet. Beslut fattas av Distriktsstyrelsen.  
  

mom 6  

Förening, vilande förening, stödjande medlem eller medlem, som inte fullgör 
stadgeenliga skyldigheter eller bevisligen skadar Folkdansringens verksamhet, 
kan uteslutas av Distriktsstyrelsen. Utesluten förening eller medlem har 
vädjorätt hos Distriktsstämman. Förening, som uteslutits av Folkdansringens 
riksstyrelse, är även utesluten ur Distriktet.  



§ 4 AVGIFTER  

mom 1  

Avgift för ansluten förening utgår per kalenderår och medlem med belopp, som 
beslutas av närmast föregående års Distriktsstämma.  

mom 2  

Årsavgiften skall betalas under årets första kvartal.  

mom 3  

För nytillträdande medlem betalar föreningen avgiften vid inträdet.  

mom 4  

Föreningen är avgiftsbefriad för hedersmedlemmar och guldmärkesmedlemmar i  
Folkdansringen och hedersmedlemmar inom Distriktet.  
 
§ 5 DISTRIKTSSTÄMMA  

mom 1  

Distriktsstämman, som är Distriktets högsta beslutande organ, skall hållas under 
första kvartalet.  
 
mom 2  

Distriktsstämman består av ombud från varje förening. Självskrivna ombud är 
föreningarnas ordförande eller dennes ersättare. Dessutom utser föreningarna ett  
ombud för varje påbörjat tjugotal medlemmar enligt senaste årsrapport, dock 
högst tre. Närvarande ombud äger rösträtt med en röst, så även avgående  
Distriktsstyrelsens ledamöter med undantag för frågor gällande ansvarsfrihet och 
med detta sammanhängande ärende.  
 
mom 3  

Varje medlem, stödjande medlem och hedersmedlem har rätt att delta i 
Distriktsstämman med yttrande- och förslagsrätt. 
 
mom 4  

Kallelse till Distriktsstämman utfärdas senast tjugo dagar före stämman.  
 
mom 5  

Anmälan av föreningsombud skall ske skriftligen och vara Distriktet tillhanda 
senast 14 dagar före stämman.  



 
mom 6  

Motioner som skall behandlas av stämman, skall vara Distriktsstyrelsen 
tillhanda senast den 31 december.  
 
mom 7  

Enkel majoritet gäller vid alla frågors avgörande, dock med undantag för  
stadgeändring eller upplösning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds 
av stämmoordförande utom vid personval, då lotten avgör. 
 
mom 8 
 
Följande frågor skall behandlas på Distriktsstämman:  

- upprop av ombud och godkännande av röstlängd  
- stämmans behöriga utlysande  
- godkännande av dagordning  
- val av stämmopresidium, ordförande, sekreterare  
- val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 
- styrelsens och revisorernas berättelse  
- fastställande av balans- och resultaträkningar  
- beviljande av ansvarsfrihet  
- motioner och propositioner  
- normer för kostnadsersättningar  
- bestämmande av årsavgift för nästkommande år  
- fastställande av verksamhetsplan och budget  
- fastställande av sektioner  
- val av styrelse enligt § 7 mom 1  
- val av sektionsledamöter och övriga funktionärer  
- val av valberedning  
- val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
- övriga ärenden  
 
mom 9  

Föreningarna kan kallas till extra Distriktsstämma för behandling av frågor som  
Distriktsstyrelsen finner brådskande eller på begäran av minst 1/3 av 
föreningarna.  
 
mom 10  

Valberedningens förslag skall sändas ut till föreningarna senast tjugo dagar före  
Distriktsstämman.  



 
mom 11 
 
Justerat protokoll skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor 
efter årsmötet. 
 
 
§ 6 DISTRIKTSRÅD  

Distriktsrådet är ett rådgivande organ, som vid behov sammanträder på kallelse 
av Distriktsstyrelsen eller då minst 1/3 av föreningarna så påfordrar. En eller 
flera funktionärer från föreningarna kan kallas.  
 
 
§ 7 DISTRIKTSSTYRELSE  

mom 1  

Distriktets angelägenheter handhas av en på Distriktsstämman vald styrelse  
bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en ledamot.  
Ordförande väljs på ett år, övriga växelvis på två år, varvid kassör och 
ledamoten väljs samtidigt. Till styrelsen väljs även två suppleanter, vardera på 
ett år. Därutöver kan styrelsen välja att adjungera ledamöter med kunskap i vissa 
frågor. 
  
mom 2  

Distriktsstyrelsens verkställande utskott, VU, utgörs av ordförande, vice 
ordförande samt sekreterare och kassör. VU avgör ärenden som av 
Distriktsstyrelsen hänskjutits dit eller som är så brådskande att de inte kan 
behandlas av Distriktsstyrelsen i sin helhet. VU är beslutsmässigt då minst tre 
ledamöter är närvarande. Beslut skall biträdas av minst tre av ledamöterna.  
 
mom 3  

Avgår styrelseledamot under löpande arbetsår inträder suppleant och styrelsen 
kan i sådant fall inom sig företa lämplig omplacering beträffande funktioner och 
arbetsuppgifter. 
  
§ 8 STYRELSENS SAMMANTRÄDE  

mom 1  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, då denne anser skäl föreligga 
eller då minst två av styrelsens ledamöter så påfordrar.  
 



mom 2  

Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.  
 
 
§ 9 STYRELSEN ÅLIGGANDE OCH BEFOGENHETER  

mom 1  

Det åligger styrelsen  
- att sammankalla till Distriktsstämma och Distriktsråd  
- att förbereda de ärenden, som därvid enligt dagordningen skall behandlas  
- att verkställa fattade beslut  
- att förvalta Distriktets tillgångar  
- att övervaka skötseln av Distriktets inventarier samt att tillse att  
  inventarieförteckning finns  
- att senast tjugo dagar före Distriktsstämman tillställa föreningarna  
  verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna året  
- att i övrigt arbeta med Distriktets uppgifter  
 
mom 2  

Styrelsen äger befogenheter  
- att utse och tillsätta funktionärer, vilka skall hjälpa till med protokolls-        
skrivning, arkiv- och expeditionsgöromål m.m.  
- att enligt Distriktsstämman fastställda normer, besluta om ersättning för  
omkostnader, som åtagna uppdrag medför 
  
mom 3  

Styrelsen fördelar arbetet inom sig på lämpligt sätt vid första styrelsemötet efter 
Distriktsårsstämman. Styrelsen är gemensamt ansvarig för samtliga beslut 
 
mom 4  

Ordförande och kassör är var för sig Distriktets firmatecknare.  
 
 
mom 5  

Distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall arbeta efter instruktioner  
fastställda av Distriktsstämman. Verkställande utskott och övriga 
befattningshavare skall arbeta efter instruktioner fastställda av Distriktsstyrelsen.  
 
 



§ 10 ÅLIGGANDE I SAMBAND MED ERHÅLLET UPPDRAG  

Det åligger dem, som erhållit och åtagit sig visst uppdrag att efter fullgjort 
uppdrag till styrelsen lämna rapport jämte i förekommande fall ekonomisk 
redovisning.  
 
 
§ 11 SEKTIONER  

mom 1  

Distriktsstämman fastställer antalet ansvarsområden benämnda Sektioner som 
Distriktet skall bestå av samt antalet ledamöter i sektionerna. Ledamöterna väljs 
växelvis på två år.  
 
 
mom 2  

Sektionen åligger  
- att vara rådgivande organ inom de olika verksamhetsområdena  
- att väcka intresse för sin verksamhet  
- att ansvara för planeringen av distriktskurser  
- att till styrelsen avlämna verksamhetsberättelse  
- att framlägga förslag till verksamhetsplan och budget  
- att i övrigt föreslå åtgärder rörande sektionsarbetet 
 

§ 12 REVISION  

mom 1  

För granskning av Distriktets räkenskaper, verksamhet och förvaltning väljer  
Distriktsstämman årligen två ordinarie revisorer och två suppleanter.  
 
mom 2  

Verksamhetsår och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.  
 

mom 3  

Senast trettio dagar före Distriktsstämman skall det gångna årets räkenskaper 
vara avslutade och jämte förvaltningsberättelse överlämnad till Distriktets 
revisorer för granskning.  
 
mom 4  

Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse upprättad i så god tid, att  



styrelsen kan ta del av densamma, innan den föreläggs Distriktsstämman.  
Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen.  
 
 

§ 13 FÖRENINGARNAS ÅLIGGANDE  

Det åligger Distriktets föreningar  
- att rätta sig efter gällande stadgar och föreskrifter  
- att i mån av möjlighet hjälpa Distriktsstyrelsen då så erfordras  
-att senast 1 månad efter föreningens årsmöte tillställa Distriktet ett 
  exemplar av verksamhetsberättelsen samt på fastställt sätt redovisa en 
funktionärsförteckning.  
 
 
§ 14 VALBEREDNING  
 
mom 1 
 
Valberedningen väljs av Distriktsstämman. 
 
mom 2 
 
Valberedarna utgörs av representanter från ett antal av Distriktets föreningar 
enligt ett rullande schema. Respektive förening utser en person var. Mandattiden 
är två år. 
 
mom 3 
 
Valberedningen skall arbeta efter instruktioner fastställda av Distriktsstämman. 
 

 
§ 15 STADGEÄNDRING  

mom 1  

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till  
Distriktsstyrelsen, vilken sänder förslaget på remiss till Distriktets föreningar.  
 
mom 2  

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas på två på varandra följande  
Distriktsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie. För beslut erfordras 2/3 
majoritet.  



 
mom 3  

Alla stadgeändringar och tillägg skall efter prövning och godkännande av  
Folkdansringens riksstyrelse skriftligen meddelas föreningarna.  
 
 
§ 16 UPPLÖSNING  

Beslutet om upplösning av Distriktet fattas av Folkdansringens Riksstämma. 
Beslutet skall för att vara gällande godkännas av Distriktets styrelse. Eventuella 
tillgångar skall vid Distriktets upplösning skänkas till ändamål, som 
överensstämmer med rörelsens syften. Beslut om detta skall fattas av sista 
ordinarie Distriktsstämma.  


