Riksstyrelsens behandling av arbetsgruppen Framtida organisations rapport
Bakgrund
Enligt beslut av riksstämman 2018, maj 2018 Sundsvall, tillsatte riksstyrelsen en arbetsgrupp med
uppdrag att se över Folkdansringens organisation samt arbeta fram ett förslag att föreläggas
riksstämman 2020.
Inbjudan att delta i arbetsgruppen skickades ut till föreningar och distrikt i juni 2018, bilaga 1, och
arbetet i arbetsgrupp och referensgrupper startade under hösten 2018.
Arbetet fortgick till december 2019 då arbetsgruppen överlämnade sin rapport med
rekommendationer. Rapporten har distribuerades till föreningar och distrikt i december 2019.

Syfte
Syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av hur riksstyrelsen hanterat rapporten och vägt in
rekommendationerna i arbetet med Verksamhetsplan 2020 – 2024 och i det löpande arbetet med att
utveckla och förvalta organisationen. Verksamhetsplan 2020 – 2024 presenteras riksstämman 2020
för beslut i separat proposition, proposition 1.

Demokrati och stämmor
Stämma varje år – Stämma vartannat år
Rekommendationen att gå över till årliga stämmor har diskuterats ingående i riksstyrelsen. En
ändring samtidigt som focus och form för riksstämman ändras så att focus läggs på framtid och
gemenskap bedömer riksstyrelsen som möjligt och har resulterat i att Verksamhetsplan 2020 -2024
beaktar en ändring. Bedömningen är att det blir för kort tid att genomföra förändringen redan från
2021 varför förslaget är årliga stämmor from 2022 och att stämman flyttas till tidig höst. Övergång till
årlig riksstämma framgår av proposition 5. De stadgeförändringar som krävs finns upptagna i
proposition 7, stadgeändring.

Organisation inom Folkdansringen
Riksstyrelsen anser inte att förslaget att ta bort sektionsrepresentanterna i riksstyrelsen är bra. Att
ha sektionerna representerade och delaktiga i riksstyrelsens arbete är viktigt. Korta vägar mellan
verksamhetssektionerna och riksstyrelsen är viktigt för att inte ytterligare öka trögheten i
information och beslut.
Att gå över till årliga stämmor kommer initialt att innebära mer arbete för riksstyrelse, sektioner och
kansli. Därför är inte riksstyrelsen idag villig att minska antalet ledamöter. Den gångna
stämmoperioden har riksstyrelsen arbeta med nio ledamöter i stället för 10 vilket fungerat men
inneburit en större arbetsbelastning. Riksstyrelsens rekommendation är därför en riksstyrelse med
10 ledamöter och fortsatt representation av verksamhetssektionerna i riksstyrelsen.
Frågan om antal ombud vid riksstämman avser riksstyrelsen behandla i samband med arbetet att
förändra formen för kommande riksstämmor vilket blir en av de större arbetsuppgifterna för den
tillträdande riksstyrelsen.
Ekonomi stämmor
Ovanstående är beaktat i det förslag till budget som finns i proposition 1, Verksamhetsplan,
kalendarium och budget.

Analys av organisationsformer
Riksstyrelsen har diskuterat analysen och är eniga med arbetsgruppen om att en flexibilitet behövs
för att hantera framtida distriktsindelning. Att bygga en förändring främst på frivillighet är viktig och
riksstyrelsen har inte för avsikt att i dagsläget föreslå någon större förändring. En tät dialog ska föras
med de delar av organisationen som anser sig behöva förändringar. Det är viktigt att den framtida
indelningen görs så att hela Sverige täcks av distrikt eller annan form av organisation.
I dagsläget föreligger en konkret begäran om sammanslagning av Folkdansringen Blekinge och
Folkdansringen Skåne till ett distrikt. Riksstyrelsen lämnar därför proposition 6, Förändrad
distriktsindelning.

Effektivisering
De olika synpunkter och förslag som arbetsgruppen tar upp i rapporten ser riksstyrelsen som allt för
detaljerade för att behandlas av riksstämman. Synpunkterna tas med i det löpande arbetet med att
utveckla organisationen och anpassa den till en ständigt föränderlig framtid med nya behov och krav.
Förändringsarbetet måste ske under beaktande av den ekonomiska verklighet som organisationen
befinner sig i.
Riksstyrelsen noterar att mycket av det som tas upp också är tänkvärt för distrikt och föreningar.
Både i form av hur den egna verksamheten organiseras och i form av vilka krav som ställs på andra
delar av organisationen.

Ledarskap, Attityder och värderingar
Riksstyrelsen ser behovet och anser att det är allas ansvar att i varje situation agera i enlighet med
stadgar och på ett korrekt sätt. Detta innebär att alla behöver vara aktiva och söka information i
tillägg till den information som erhålls via utskick.

Rekrytering och marknadsföring
Riksstyrelsen gör samma bedömning som arbetsgruppen vad gäller rekrytering av nya medlemmar.
Riksstyrelsen kommer att fortsätta arbetet vad gäller marknadsföring och synlighet, främst i digitala
kanaler.
Hembygden, Folkdansringens tidning, är fortsatt en viktig kanal för att nå ut med information om vår
verksamhet i traditionell form.
Proposition 1, Verksamhetsplan, kalendarium och budget, beaktar detta.
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