sid 1 (6)
2016-01-26

Svenska Folkdansringen
Distriktens distrikt
Fastställda vid RS 2016-2

Stadgar
för
Distriktens distrikt
§1

Ändamål

Mom 1

Distriktens distrikt, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för
alla åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt
föra vidare svensk folklig kultur. Distriktet är en ideell organisation, som är
partipolitiskt och religiöst obunden.
Distriktet är en del av riksorganisationen Svenska Folkdansringen, i fortsättningen
kallad Folkdansringen.

Mom 2

Distriktet omfattar delar av landskapen v-land, c-land och d-land.

Mom 3

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

Mom 4

Verksamheten ska bedrivas under kamratliga och sunda former, så att kontakterna
mellan olika åldrar främjas och att förståelse skapas för olika folk och deras kultur,
både nationellt och internationellt.

Mom 5

Distriktets uppgift är att
∗ inom sitt geografiska område verka för sammanhållning mellan
Folkdansringens föreningar.
∗ verka för bildande eller anslutning av föreningar vilkas verksamhet
sammanfaller med Folkdansringens.
∗ utgöra kontaktlänk mellan Distriktets föreningar och Folkdansringen.
∗ tillvarata och främja föreningarnas intressen.
∗ verka för utbildning och vidgat kunnande inom Folkdansringens
verksamhetsområde.

§2

Anslutning och hänförande av förening
Beträffande anslutning och hänförande till Folkdansringen gäller Folkdansringens
stadgar § 2
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§3

Utmärkelser

Mom 1 Utmärkelsetecken inom Folkdansringen är följande:
Förtjänsttecken i guld och silver för medlemmar.
Guldplakett och silverplakett för organisationer och för personer som ej är medlemmar i Folkdansringen.
Zornmärke i guld, silver och brons samt diplom till förtjänta spelmän.
Mom 2 Till hedersmedlem kan kallas person som ej är medlem, men som på ett
framstående sätt främjat Folkdansringens verksamhet. Beslut fattas av
riksstyrelsen.

§4

Verksamhetsår och avgifter

Mom 1

Distriktets verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår.

Mom 2

Förening erlägger avgift till distriktet via Folkdansringen grundad på antalet
medlemmar. Avgiftens storlek beslutas på distriktsmöte enligt § 6 mom 6 punkt 7.

§5

Rapportering till Folkdansringen
Distriktet ska inom en månad efter distriktsstämma översända Folkdansringen
godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse.
Distriktet ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen.

§6

Distriktsstämma

Mom 1

Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ.

Mom 2

Distriktsstämman ska hållas senast under mars månad.

Mom 3

Till distriktsstämman kallas föreningsombud enligt regel i detta moment.
Antalet ombud kallas i förhållande till respektive förenings medlemstal enligt
Folkdansringens medlemsregister 31 december föregående år. Därvid ska
ombuden uppgå till
Antal ombud Antal medlemmar
2
3
4

Mom 4

- 20
21 – 70
71 -

Varje medlem har rätt att delta i distriktsstämman med yttrande- och förslagsrätt.
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Mom 5

Valda distriktsfunktionärer bör närvara vid distriktsstämma. I övrigt har
distriktsstyrelsen rätt att kalla de personer som bedöms behöva närvara vid
distriktsstämman.

Mom 6

Kallelse till distriktsstämma ska sändas till föreningarna och övriga deltagare
minst tre månader före mötet.

Mom 7

Motioner som ska behandlas på distriktsstämman ska vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast den 1 februari.

Mom 8

Förslag till föredragningslista ska upprättas av distriktsstyrelsen. Den ska sändas
till föreningar och kallade deltagare senast tjugo dagar före stämman, tillsammans
med stämmohandlingar.

Mom 9

Varje närvarande ombud har en röst. Distriktstyrelseledamöter kan ej vara
föreningsombud.
Med undantag för vad som anges i § 11 mom 2 och § 12 mom 1 fattas beslut med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande
stämmoordförande, utom vid personval, då lotten avgör.

Mom 10

Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas.

Mom 11

Vid distriktsstämma ska förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Mom 12

Stämmans öppnande
Ombudsupprop, upprop övriga deltagare
Fråga om stämmans behöriga utlysning
Fastställande av föredragningslista
Val av
a. ordförande för stämman
b. sekreterare för stämman
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
7. Behandling av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
9. Behandling av motioner
10. Behandling propositioner
11. Val av följande distriktsfunktionärer
a. distriktsstyrelseledamöter enligt § 7 mom 3
b. ledamöter i sektionerna, varav en ledamot i respektive sektion ska vara
sammankallande
c. ombud till Folkdansringens riksstämma
d. ledamot till valberedningskommittén enligt § 9 mom 1
e. övriga distriktsfunktionärer
12. Val av revisorer och ersättare för dem enligt § 8 mom 1
13. Övriga ärenden (Ärenden som ej kräver beslut)
14. Avslutning
Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda
protokolljusterare.
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Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter
årsmötet.

§7

Distriktsmöte

Mom 1

Distriktsmötet är ett beslutande organ.

Mom 2

Distriktsmötet ska hålla ett sammanträde sista kvartalet varje år och därutöver på
kallelse av distriktsstyrelsen eller då revisorerna eller minst två föreningar påfordra
det.

Mom 3

Kallelse utfärdas minst tio dagar före distriktsmötet och ska innehålla förslag till
föredragningslista med de ärenden som ska behandlas.

Mom 4

Till distriktsmötet kallas ombud och övriga deltagare enligt de regler som anges i §
5 mom 3 och 5.

Mom 5

Varje medlem har rätt att delta i distriktsmötet med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 6

Vid ordinarie distriktsmöte ska förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.

Distriktsmötets öppnande
Ombudsupprop
Fråga om distriktsmötets behöriga utlysning
Fastställande av föredragningslista
Val av
a. ordförande för mötet
b. sekreterare för mötet
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
6. Verksamhetsplan och budget för nästa år
7. Distriktsavgift för nästa år
8. Arvoden och traktamenten och övriga kostnadsersättningar för nästa år till
distriktsledare
9. Ärenden som ej kräver beslut
10. Avslutning
Mom 7

Varje närvarande ombud har en röst. Distriktstyrelseledamöter kan ej vara
föreningsombud.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
av tjänstgörande ordförande, utom vid personval, då lotten avgör.

Mom 8

Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas.

Mom 9

Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda
protokolljusterare. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna
senast fyra veckor efter årsmötet.
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§8

Distriktsstyrelse

Mom 1

Distriktets verksamhet handläggs av en distriktsstyrelse. Denna är mellan
distriktsstämmorna distriktets högsta beslutande instans.

Mom 2
Mom 3

Distriktsstyrelsen väljs av distriktsstämman för en tid av två år (växelvis).
I Distriktsstyrelsen ska ingå ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och
övriga ledamöter.
Avgår styrelseledamot under löpande verksamhetsår har distriktsstyrelsen rätt att
inom sig göra lämplig omplacering beträffande ledamöternas funktion. På
nästkommande distriktsmöte ska fyllnadsval förrättas för återstående mandattid.

Mom 4

Mom 5

Distriktstyrelsen sammanträder då ordföranden anser skäl föreligger eller då minst
två styrelseledamöter kräver det.
Minst ett styrelsesammanträde per kvartal ska hållas.

Mom 6

Distriktstyrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter, varav minst tre
ordinarie ledamöter, är närvarande.

Mom 7

Till styrelsemöte bör kallas representanter för Distriktets sektioner i den mån
sektionen ej är representerad i distriktsstyrelsen. Till styrelsemöte bör även kallas
annan funktionär om dennes verksamhet berörs.

Mom 8

Distriktets firma tecknas av distriktsordförande och distriktskassör var för sig.

Mom 9

Distriktsstyrelsen ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

§9

Revision

Mom 1

För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning väljer distriktsstämman
för två år två revisorer och två ersättare för dessa (växelvis).

Mom 2

Revisorerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

Mom 3

Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelse upprättad senast den
1 mars.

§ 10

Valberedningen

Mom 1

Valberedningskommittén väljs av distriktsstämman. Kommittén ska bestå av tre
ledamöter med successivt val.

Mom 2

Valberedningen ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

§ 11

Sektioner

Mom 1

Sektionsledamöterna väljs av distriktsstämman på två år med växelvis avgång.

Mom 2

Sektionerna ska arbeta efter instruktioner fastställda av distriktsstämman.

§ 12

Stadgeändring

Mom 1

Ändring av distriktets stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra
följande distriktsstämmor, varav en ska vara ordinarie.
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Mom 2

Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet.

Mom 3

Beslut om stadgeändring ska godkännas av Folkdansringens riksstyrelse för att
vinna laga kraft.

§ 13

Distriktets upplösning

Mom 1

Beslut om upplösning av distriktet fattas av ordinarie riksstämma.

Mom 2

Beslut om distriktets upplösning ska godkännas av distriktsstämman.

Mom 3

Vid eventuell upplösning av distriktet ska samtliga tillgångar förvaltas av
Folkdansringens riksstyrelse tills distriktsarbetet åter kan upptas, dock högst i fem
år, därefter tillfaller tillgångarna hela Folkdansringen.

