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STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS 

DISTRIKTSFOND 

 
 
Folkdansringen 

Västergötland 

För Västergötlands distriktsfond 

Fastställda vid distriktsårsmöte den 6 mars 1999 

Reviderade vid distriktsårsmötet den 1 mars 2003 

Reviderade vid distriktsårsmötet den 4 mars 2006 

Reviderade vid distriktsstämman den 5 mars 2011  

Reviderade vid distriktsstämman den 5 mars 2016 
 

 

Fondens namn ska vara Västergötlands distriktsfond. 

 

Västergötlands distriktsfond har som ändamål att stimulera till nyskapande och 

vidareutveckling av aktiviteter och utbildning inom de områden, som omfattas 

av Folkdansringens ändamålsparagraf. Dessa områden är folkdans, folkmusik, 

sång, folkdräkter, slöjd, seder och bruk, traditioner samt barn- och ungdoms-

verksamhet för medlemmar inom Västergötlands distrikt. 

 

Fonden, som skapats genom insamlingar och gåvor eller skänkta medel, har sitt 

säte i Folkdansringen Västergötland. Förvaltningen och beslut om utdelning av 

stipendier ur fonden sköts av styrelsen för Folkdansringen Västergötland 

(distriktsstyrelsen). 

Stipendiernas antal och storlek bestäms av distriktsstyrelsen från år till år. 

 

Stipendier kan sökas av medlemmar/föreningar inom Folkdansringen Väster-

götland till alla typer av verksamhet, dock beviljas inte stipendier till deltagande 

i festivaler, stämmor eller utbytesresor. Stipendier lämnas ej heller för täckande 

av resekostnader i någon form. Stipendier kan sökas av medlem/förening högst 

en gång per år. Nya sökande har förtur. 

 

Alla bidrag till fonden läggs till kapitalet, vilket ej får understiga 20 000 kr. 

 

Diplom ges till givaren som bevis på skänkt bidrag. 

 

Ansökan till fonden skall vara fondens styrelse tillhanda två månader före 

respektive aktivitets genomförande. 

Distriktsstyrelsen meddelar beslut inom en månad. 
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Fondens räkenskaper förs av distriktskassören, skilda från organisationens egna 

men med motsvarande räkenskapsår. 

Revision verkställs av distriktets revisorer. 

Fondens medel placeras i bank, med högsta möjliga avkastning. 

 

Fondens firmatecknare är distriktskassören. 

 

Fondens förvaltning redovisas i distriktets årsredovisning. 

 

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar kan fattas på distriktsstämman 

under förutsättning att förslaget godkänns med 2/3 majoritet av samtliga röst-

berättigade. 

 

I händelse av distriktets upplösning tillfaller fondens medel samma 

förmånstagare som distriktets övriga tillgångar. 

 


