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STADGAR 

för 

Björksta Folkdanslag 

 
 

 

Antagna vid årsmötet 2009-02-10 

 

ÄNDAMÅL 

§1 

 

Mom 1. Björksta Folkdanslag är anslutet till riksorganisationen Svenska Folkdasnringen genom dess Övre 

Norrlandsdistrikt. Organisationen är verksam bland barn, ungdomar och vuxna och har till uppgift 

 

 att skapa intresse för och förmedla kunskaper om svensk kultur och hembygden. 

 

 att verka för gott kamratskap och ett berikat nöjesliv. 

 

 att skapa förståelse mellan olika kulturer och nationaliteter. 

 

Mom 2. Föreningen verkar för att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. 

 

Mom 3. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden 

 

Mom 4. Förutom dessa stadgar gäller de för distrikts- och riksorganisation fastställda stadgarna. 

 

Mom 5. Föreningens verksamhetsområde är Umeå kommun. 

 

 

MEDLEMSKAP 

§ 2 

 

Mom 1. Medlemskap kan vinnas av alla som betalar medlemsavgift, eller som styrelsen beviljar medlemskap utan 

erläggande av medlemsavgift, och rättar sig efter föreningens stadgar. 

 

Mom 2. Föreningen består av följande medlemskategorier: 

 a) Vuxna  

b) Barn och ungdom 

 

Mom 3. Åldersgränsen för olika medlemskategorier fastställes av riksstämma. 

 

Mom 4. Medlem som ej betalt medlemsavgift inom föreskriven tid utesluts. 

 

 Föreningsmötet har befogenhet att utesluta medlem som bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt 

bevisligen skadar föreningens och organisationens verksamhet. 

Innan sådan uteslutning sker skall vederbörande medlem skriftligen delges skälen till förslag om 

uteslutning. 

Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet. 
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AVGIFTER 

§ 3 

 

Mom 1. Medlemsavgifter bestämmes av medlemsmöte och skall gälla följande kalenderår. 

 

Mom 2. Styrelsen har möjlighet att för enskild person bevilja medlemskap utan erläggande av 

medlemsavgift. Även sådan medlem rapporteras till distrikts- och riksorganisation. 

 

 

STYRELSE 

§ 4 

 

Mom 1. Föreningsverksamheten leds av en styrelse, som väljs av årsmötet, och består av ledamöter enligt följande: 

 

a) minst fyra ledamöter - ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande - samt ytterligare de ledamöter 

och ersättare som årsmötet beslutar. 

b) sektionsrepresentanter enligt årsmötets beslut. 

 

Mom 2. Mandattiden för ledamöterna enligt moment 1 a) skall vara två år varvid ordförande och sekreterare 

väljs udda år samt vice ordförande och kassör jämna år. Val av ev. ytterligare ledamöter enligt 1 a) 

fördelas på udda och jämna år. Ledamöter enligt 1 b) väljs på 1 år. 

 

Mom 3. Styrelsen bör sammanträda minst 4 gånger per år och därutöver om föreningens verksamhet så 

kräver. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 

gäller den mening som ordföranden biträder. 

 

Mom 4. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Ordföranden justerar protokollet. 

 Protokoll skall finnas tillgängliga på föreningsmöten. 

 

Mom 5. Föreningsstyrelsen åligger 

att som beslutande organ leda föreningens arbete mellan års- och föreningsmöten. 

att besluta i alla ärenden av löpande eller brådskande art. 

 

Mom 6. Ordföranden åligger 

att föra föreningens talan 

att leda styrelsesammanträden och föreningsmöten. 

 

Mom 7. Sekreteraren åligger 

att föra protokoll vid styrelsesammanträden och föreningsmöten och svara för att dessa 

distribueras enligt årsmötets respektive styrelsens beslut. 

att svara för föreningens korrespondens i samråd med ordföranden. 

 

Mom 8. Kassören åligger 

att sköta föreningens räkenskaper och bokföring. 

att förvalta föreningens konton och ensam teckna föreningen i löpande ekonomiska 

transaktioner 

att svara för föreningens medlemsregister 

att upprätta bokslut i god tid före årsmöte. 

 

Mom 9. Vice ordförande åligger 

att vid behov ersätta ordföranden 

 

Mom. 10. Styrelsen kan omfördela arbetsuppgifter 
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ÅRSMÖTE OCH FÖRENINGSMÖTE 

§ 5 

 

Mom 1. Årsmöte skall hållas senast 15 februari varje år. 

Dessutom bör minst två föreningsmöten hållas varje år. 

 

Mom 2. Vid årsmöte skall förekomma: 

 1.  Mötets öppnande 

 2.  Godkännande av föredragningslista 

 3.  Mötets behöriga utlysande 

 4.  Val av mötesfunktionärer 

   a) ordförande  

   b) sekreterare  

   c) två justerare -tillika rösträknare-  

   att jämte mötesordföranden justera protokollet 

 5.  Verksamhetsberättelse 

 6.  Revisionsberättelse 

 7.  Styrelsens ansvarsfrihet 

 8.  Motioner 

 9.  Eventuella förslag från styrelsen 

 10.  Föreningens årsplan 

 11.  Ersättningar  

   a) till styrelseledamöter  

   b) till övriga funktionärer  

   c) för resor 

 12.  Budget 

 13. Styrelse och sektioner 

   a) Styrelsens sammansättning (§4) 

   b) Sektionernas antal och storlek 

 14. Valberedningens sammansättning 

 15. Övriga uppdrag 

 16. Val av 

   a) sektionsledare och övriga sektionsledamöter 

   b) styrelse 

   -ordförande, sekreterare (udda år) 

   -kassör, vice ordförande (jämna år) 

   -övriga ledamöter  

   c) två revisorer och en ersättare 

   d) ombud till distriktsstämma 

   e) övriga val enligt 15 

   f) valberedning jämte ersättare 

 17.  Frågor som ej kräver beslut  

 18.  Mötets avslutande 

 

Mom 3. Vid föreningsmöte skall följande förekomma: 

 -styrelsens rapport från verksamheten räknat från föregående föreningsmöte 

 -styrelsens planerade verksamhet det närmaste halvåret 

 -rapport om distriktets planerade verksamhet 

 -medlemmars förslag och frågeställningar. 

 

Mom 4. Medlem har förslags- och rösträtt endast om vederbörlig medlemsavgift erlagts. Beträffande 

årsmöte gäller att medlemsavgift erlagts för föregående år. Varje medlem har en röst. Röst måste 

avges personligen vid mötet. 

 

Mom 5. Enkel majoritet tillämpas med undantag av vad som stadgas i § 7 och § 8. Öppen votering företages om ej 

annat beslutas. Vid val skall beslut om öppen votering vara enhälligt. Vid lika röstetal gäller den mening 

ordföranden biträder. 

 

Mom 6. Skriftlig kallelse skall utsändas minst 10 dagar före föreningsmöte och minst 3 veckor före årsmöte. Till 

årsmöteskallelsen bifogas även verksamhetsberättelsen.  
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Mom 7. Extra föreningsmöte skall hållas om föreningsstyrelsen, revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så 

kräver. I kallelse till extra föreningsmöte skall förslag till föredragningslista ingå. 

 

Mom 8. Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda 10 januari. 

 

 

REVISION OCH RÄKENSKAPSÅR 

§ 6 

 

Mom 1. Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. 

 

Mom 2. Styrelsens förvaltning och kassörens räkenskaper skall granskas av två revisorer, valda av årsmötet. 

Revisorerna skall till årsmötet avge revisionsberättelse. 

 

 

STADGEÄNDRING 

§ 7 

 

 Ändring av dessa stadgar skall, för att vinna stadgeenlig kraft, godkännas med minst 2/3 majoritet av 

två på varandra följande ordinarie föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. 

 

 

FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

§ 8 

 

 

Mom 1. Föreningen kan ej upplösas om minst åtta medlemmar är emot det. Beslut om upplösning fattas med 

minst 2/3 majoritet av två på varandra följande ordinarie föreningsmöten, varav ett skall vara 

årsmöte. 

 

Mom 2. Skulle föreningen upplösas skall förslag om disposition av dess tillgångar via distriktsstyrelsen 

föreläggas distriktsstämman för godkännande. 


