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Stadgar för utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken 

 
Gällande stadgar antagna av riksstyrelsen i oktober 1975 
Reviderade stadgar antagna av riksstämman i maj 2004 

 
§ 1 Allmänt 
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 med-
lemmar i Folkdansringen. 
Zornmärke i guld, silver och brons samt diplom till förtjänta spelmän. 
 

Mom 2 För utdelning av Zornmärke och diplom till förtjänta spelmän gäller bestämmelser i 
Zornmärket, historisk bakgrund, statuter. 

  
§ 2 Beskrivning av utmärkelsetecken 
Mom 1 Guldmärket utgörs av folkdansringsmärket i blankt guld med ”U” och harpa i blankt 

guld mot botten av blå emalj (Guldmärket). 
 

Mom 2 Silvermärket utgörs av folkdansringsmärket i matt silver med ”U” och harpa i matt 
guld mot botten av blå emalj (Silvermärket). 
 

Mom 3 Guldplakett utgörs av förgylld silverplatta med Folkdansringens silvermärke. 
 

Mom 4 Silverplakett utgörs av förgylld silverplatta med Folkdansringens medlemsmärke. 
  
§ 3 Mottagare 
Mom 1 Förtjänsttecken i guld och silver kan tilldelas person som är medlem i Folkdansringen. 

 
Mom 2 Guldplakett och silverplakett kan tilldelas organisation utanför Folkdansringen och 

person som inte är medlem i Folkdansringen. 
  
§ 4 Kriterier 
Mom 1 Guldmärket kan tilldelas för synnerligen förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på 

annat sätt utförd särskilt stor insats för Folkdansringen bästa. Märket utdelas 
restriktivt. 
 

Mom 2 Silvermärket kan tilldelas för förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på annat sätt 
utförd stor insats för Folkdansringen bästa. 
 

Mom 3 Guldplaketten kan tilldelas för utförda synnerligen stora insatser för bygdekulturens 
bästa, främst inom Folkdansringens verksamhetsområden. Plaketten utdelas med 
mycket stor restriktivitet. 
 

Mom 4 Silverplaketten kan tilldelas för utförda stora insatser för bygdekulturens, bästa, 
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främst inom Folkdansringens verksamhetsområden. Plaketten utdelas restriktivt. 
  
§ 5 Förslagsställare 
Mom 1 Förslag på mottagare av utmärkelsetecken, förutom vad gäller Zornmärket, får väckas 

av förenings- eller distriktsstyrelse samt enskild medlem i riksstyrelsen. Förslagen 
ställs till riksstyrelsen och motiveras på särskild blankett. 
 

Mom 2 Respektive distriktsstyrelse ska yttra sig över inlämnade förslag. 
  
§ 6 Bedömning och beslut 
Mom 1 Riksstyrelsen har upprättat regler för bedömning av inkomna förslag. Dessa regler 

skall normalt hållas kända endast för riksordföranden och vice riksordföranden samt 
ansvarig tjänsteman på rikskansliet. Om riksordföranden bedömer att reglerna bör 
ändras skall förslag om ändrade regler föreläggas riksstyrelsen för beslut. 
 

Mom 2 Beredning av beslutsförslag för utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken utförs 
av riksordföranden/vice riksordföranden och ansvarig tjänsteman på rikskansliet 
gemensamt. 
 

Mom 3 Beslut om utdelning av Folkdansringens utmärkelse fattas av riksordföranden/vice 
riksordföranden. Beslutet kan inte överklagas. 
 

Mom 4 Riksordförande/vice riksordförande ska vid nästkommande sammanträde med 
riksstyrelsen rapportera om beslut rörande utdelning av Folkdansringens 
utmärkelsetecken. Rapporten ska införas i riksstyrelsens protokoll. 

  
§ 7 Ändring av stadgan 
 Ändring av dessa stadgar ska fattas av riksstämman. 

 


