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Protokoll

§1

Riksstämmans öppnande
Folkdansringens riksordförande Hans Hjelm hälsar alla hjärtligt välkomna.
Ett speciellt välkomnande sker till stipendiaterna. Stipendiatgruppen som
denna gång fick arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare gånger då flera av de
planerade mötena har fått ske digitalt istället för fysiskt. Han är imponerad av
upplägget som har fungerat bra.
I sitt välkomnande nämner också Riksordförande alla ombud, personal,
riksfunktionärer och speciellt för denna stämma har vi en teknik- och
supportgrupp.

”Jag har redan berört att det kommer att bli en annorlunda stämma i år, mot vad
vi är vana vid. Det är en ny miljö, och vi har fått träna för att komma till den
punkten som vi är idag, att vi faktiskt nu har 80 stycken som har anslutit till vår
digitala stämma. Det har inneburit utmaningar men jag vill också påstå att det
visat och visar på möjligheter. Jag tror inte att vi ska bli en digital organisation,
digital verksamhet, inte på något sätt. Men det känns skönt att vi kan behärska
den moderna tekniken samtidigt som vi behärskar den historiska tekniken. En
blandning som jag hoppas ska bli bra för framtiden.
Jag tänkte påminna oss om varför vi har riksstämma. Ja, för mig är det både
dåtid, nutid och framtid. Det är ett bokslut över dåtiden, vi gör en
historiebeskrivning. Vi försöker att komma ihåg vad som har hänt och
förhoppningsvis kan vi enas om att det var tillräckligt bra skött så att vi kan
bevilja de avgående funktionärerna en ansvarsfrihet för den gångna tidens
verksamhet. Det är en avstämning, vi kalibrerar kompassen. Är vi på rätt väg?
Pekar riktningspilen dit vi vill komma? Och där, där har vi kanske det största
värdet av att ha en riksstämma, att jobba mot framtiden. Vi får ställa oss
frågorna, arbetar Folkdansringen, arbetar riksorganisation, distrikt och
föreningar med rätt saker? Hur är det med samarbeten? Jobbar vi med de rätta
samarbetspartnerna? Har vi rätt innehåll i vår verksamhet? Innehåll för våra
medlemmar, våra nuvarande medlemmar och våra medlemmar i framtiden? Ja,
det är många frågor att diskutera och ta ställning till. Det är en ny miljö, men
syftet med en riksstämma, och syftet med vår organisation är detsamma.
Med dom orden så vill jag förklara riksstämman 2020 för öppnad.”
Parentation
Riksordförande håller parentation ” Livet har sin gång, årshjulet rullar,
människor föds och människor dör. Det hör till livets spelregler och det är inget
vi kan ändra på, förr eller senare sker det.” Därefter läser han Bo Setterlinds
dikt ”Odalmannen och harpalten” ur ”Dikter från San Michele”.
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Riksordförande håller sitt öppningstal till riksstämman.

Han fortsätter ”Sedan förra riksstämman har ett antal medlemmar lämnat oss,
lämnat jordelivet men minnet av dem lever kvar hos oss. Minnena av vad dessa
kamrater betytt för oss och för vår organisation. Bland de som lämnat oss finns
det ett antal guldmärkesmedlemmar vars namn vi nu låter rulla på skärmen.”
Namnen på de guldmärkesmedlemmar som avlidit sedan föregående
riksstämma rullar på Riksordförandes delade skärm till ”Mollschottis”
framförd av JP Nyström. De avlidna är Peter Jellinek, Inger Eriksson, Jarl
Hersborn, Bert Holmqvist, John Karlsson, Marianne Lindgren, Marianne
Olsson, Torgny Ottnargård, Elsa Zetterqvist, Rune Swänson och Roland
Andersson.

Meddelanden
Riksordförande informerar om praktiska detaljer för stämmans program och
förhandlingar. Förslag, yrkanden och eventuella reservationer sker via
mötesverktyget Suffra till presidiet. Endast skriftliga framlagda förslag ställs
under proposition. Inlägg sker genom att begära ordet i Suffra och därefter bli
tilldelad talartid. I Suffra är det dubbel talarlista vilket innebär att ny talare får
ordet före den som redan en gång uttalat sig på punkten. Knappar för yrkande,
replik och ordningsfråga finns.
Observera att stämman spelas in som stöd för protokollet och att bilddokumentationen kommer att användas vid marknadsföring i organisationens
sociala medier, men också i Hembygden.
Riksordförande informerar slutligen om att man kommer att använda sig av
omvänd acklamation om det inte finns några fler yrkanden än föredragandets.

§2

Riksstämmans behöriga utlysande
1:e vice riksordförande Marianne Halling önskar alla god morgon. Därefter
föredrar hon riksstämmans behöriga utlysande.
I Svenska Folkdansringens stadgar (§ 6 mom. 6) står det
”Kallelse till ordinarie riksstämma skall sändas till anslutna föreningar och
distrikt, minst åtta månader i förväg”.
Enligt praxis annonseras kallelsen i Hembygden. Kallelsen fanns i nummer 2
2019 som utkom den 4 juni 2019.
Det berättades även om riksstämman i Hembygden nummer 1 2020 och i
Nyhetsbrev nummer 2019-2, 2019-3, 2019-4 och 2020-1.
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Riksstämman hedrar de avlidna med en tyst minut.

Den 26 mars 2020 skickades det ut information om framskjuten riksstämma på
grund av Coronapandemin till distrikt, anmälda deltagare och riksfunktionärer
via e-post. Nytt datum för riksstämman var bestämt till den 12-13 september
2020. Informationen förmedlades även i Hembygden nr 2 2020 som utkom den
4 juni 2020.
Sen blev det inte som det var tänkt. Det är ju trevligare med en fysisk
riksstämma. Den 25 juni 2020 skickades det ut information om att det blir en
digital riksstämma till distrikten och anmälda deltagare via e-post.

Riksstämman beslutar att godkänna att riksstämman sammankallats enligt
stadgarna.

§3

Upprop, fastställande av röstlängd
1:e vice riksordförande läser upp röstlängden efter kontroll i konferensstödet
Suffra.
50 av 51 anmälda ombud är närvarande. Margaretha Skott, Svenska
Folkdansringen Övre Norrland har meddelat förhinder under förmiddagen.
Ombudslista bifogas, bilaga 1.
1:e vice riksordförande föreslår
att

röstlängden ska fastställas

Riksstämman beslutar att fastställa röstlängden.
§4

Dag- och arbetsordning
Fastställande av föredragningslista
Riksordförande är föredragande och riksstyrelsen föreslår följande dagordning
och föredragningslista.
Dag- och arbetsordning:
På lördag förmiddag behandlas punkterna 1-9 och riksstyrelsen föredrar
propositionerna och de rapporter som finns (punkt 10). Därefter blir det lunch.
På lördag eftermiddag genomförs gruppdiskussioner om propositionerna
mellan klockan 14:05 – 15:30 i ”Breakout Rooms” (Digitala grupprum).
Därefter blir det återsamling för vidare information om yrkandetid med mera.
Debatten, yrkande och beslut sparas till söndag förmiddag.
På söndagseftermiddagen genomförs val och riksstämmans avslutande.
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Riksstyrelsen anser därmed att riksstämman utlysts i behörig ordning.

Propositionerna kommer att behandlas i nedanstående ordning:
10 b. Proposition 2: Antal sektioner, ledamöter och sammankallande
10 f. Proposition 6: Förändrad distriktsindelning
10 e. Proposition 5: Årlig riksstämma
10 g. Proposition 7: Stadgeändring
10 d. Proposition 4: Avgift vilande förening och direktansluten förening
10 c. Proposition 3. Medlemsavgifter
10 a. Proposition 1: Verksamhetsplan 2020 – 2024 inklusive budget och
verksamhetsplan
Riksordförande föreslår att ”Övriga frågor” behandlas under punkt 17 då denna
punkt saknas i föredragningslistan.

När det gäller distriktens information uppmanas distrikten att skicka in sin
information skriftligen till riksstamman2020@folkdansringen.se som kommer
att hållas öppen i 14 dagar. Rikskansliet ansvarar sen för att skicka ut
informationen till övriga distrikt.
Riksstämman föreslås godkänna
att

arbeta efter den föreslagna dag- och arbetsordningen samt föredragningslistan

Riksstämman beslutar enligt riksordförandens förslag.
§5

Val av stämmofunktionärer
Valberedningens sammankallande Carola Sandberg föredrar valen.
a)

Två stämmoordförande
Valberedningen föreslår
att

till riksstämmans ordförande välja Ingela Thalén och Lars Thalén

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
b)

Tre stämmosekreterare
Valberedningen föreslår
att

till riksstämmans sekreterare välja Lars-Eric Gustafsson, Katarina
Hjärtmyr och Helen Samuelsson

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Riksordförande överlämnar ledningen av riksstämman till det valda presidiet
och tackar så mycket och säger varsågoda att ta plats.
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Ulf H Svensson meddelar att han önskar informera om Zornmärkesnämnden
under proposition 1.

Riksstämmans ordförande Ingela Thalén tackar för förtroendet att leda
riksstämman 2020.
c och d) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Valberedningen föreslår
att

till riksstämmans protokolljusterare och tillika rösträknare välja Åsemi
Byström och Sture Ståhle

§6

Sluttid för nomineringar
Sluttid och information om eventuellt nya namn
Valberedningen föreslår sluttid för nominering av nya namn.
Riksstämman föreslås besluta
att

nomineringstiden utgår lördag den 12 september klockan 15:55 och att
nya nomineringar meddelas därefter

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
§7

Verksamheten under 2018 och 2019
Verksamhetsberättelse och Bokslut
Riksordföranden redogör för de två gångna verksamhetsåren enligt
verksamhetsberättelse 2018 och 2019.
Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län önskar få en förklaring till vad
som ingår i ”Övriga externa kostnader” i resultaträkningen för 2018. Summan
är på cirka 1,3 miljoner och det finns inte någon notering om detta.
Rikskassör Inga Cederberg förklarar de olika kontona. Alla rörliga kostnader
som försäkringar, avtal med mera ligger under övriga externa kostnader.
Göran Ingemarson, Folkdansringen Göteborg undrar hur det kommer sig att det
finns en differens på cirka 19 000 kr när det gäller ”Summa tillgångar” och
”Summa skulder och eget kapital” i verksamhetsberättelsen för 2018 på sidan
19.
Rikskassören förklarar att det är en felskrivning. På sidan 19 i verksamhetsberättelsen för 2018 är det en sammanställning av riksorganisationen och de tre
fonderna. När bokslut utförs särredovisas riksorganisationen och de tre
fonderna. Revisorerna har godkänt boksluten.
Riksordförande redovisar siffrorna i balansräkningen för riksorganisationen
och de tre fonderna var för sig. Beslut om resultat- och balansräkning sker var
för sig för riksorganisationen och de tre fonderna.
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Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Efter en förfrågan informeras om att de felstavningar och namnfel som skickats
in till rikskansliet kommer att korrigeras.
Riksstämman föreslås besluta
att

lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna med de ändringar som
har inkommit

Riksstämman beslutar att lägga verksamhetsberättelserna för 2018 och 2019
med de ändringar som inkommit till handlingarna.
Revisorernas berättelse
Revisor Leif Johansson berättar att det finns två revisionsberättelser som har
skickats ut. Revisorerna har utfört revisionen på kansliet i Stockholm.
Revisorerna föreslår riksstämman besluta först för 2018 och sedan för 2019.
att
att
att

resultaträkningen och balansräkningen fastställs
resultaten disponeras enligt förslag i verksamhetsberättelsen
lägga revisionsberättelsen till handlingarna

Riksstämman beslutar enligt revisorernas förslag.
§9

Ansvarsfrihet för riksstyrelse och övriga
riksfunktionärer
Revisorerna föreslår riksstämman besluta först för 2018 och sedan för 2019.
att

styrelsen och övriga riksfunktionärer beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåren

Riksstämman beslutar enligt revisorernas förslag.
§ 10

Propositioner, motioner och rapport
Riksordförande informerar om att det inte har inkommit några motioner.
Därefter redogör Riksordförande för arbetsgruppens rapport ”Framtidens
organisation” och riksstyrelsens svar på rapporten som finns att läsa i
”Riksstyrelsens behandling av arbetsgruppen Framtida organisations rapport”.
Avgående riksstyrelse har en förhoppning om att den nya riksstyrelsen arbetar
vidare med de förslag som framkommit från arbetsgruppen och som i dagsläget
inte har gett upphov till några propositioner. Han nämner att om det finns
yrkanden på innehållet i arbetsgruppens rapport som inte tagits om hand i
någon proposition så går det bra att framföra detta under punkten
verksamhetsplan i morgon söndag.
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§8

Stämmoordförande påminner om i vilken ordning propositionerna kommer att
behandlas och upplägget med föredragning, som kommer att ske nu,
gruppdiskussioner efter lunch och debatt, yrkande och beslut på söndag
förmiddag. Yrkande kan läggas fram till och med klockan 19:00 i kväll.
Rapporterna ska enbart läggas till handlingarna av riksstämman.

Lennart Samuelsson, Folkdansringen Västergötland upplever att det saknas en
del svar i rapporten utifrån de frågeställningar som riksstyrelsen ställt till
arbetsgruppen. Han undrar om arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med de
frågor som inte besvarats?
Riksordförande svarar att det inte finns någon avsikt att låta arbetsgruppen
arbeta vidare med uppdraget. Finns det frågor som inte besvarats får den nya
riksstyrelsen arbeta med dem.
Riksstämmoordförande frågar om riksstämman beslutar i enlighet med
riksstyrelsens förslag:
att

rapporterna ”Framtida organisation” och ”Riksstyrelsens behandling av
arbetsgruppen Framtida organisations rapport” läggs till handlingarna

Riksstämman beslutar att rapporterna ska läggas till handlingarna.

Stämman ajouneras för lunch mellan klockan 12:00 till 14:00 .
Stämman återupptas klockan 14:00 av stämmoordförande Lars Thalèn.
Närvarokontroll utförs. 50 av 51 ombud är närvarande. Margaretha Skott,
Svenska Folkdansringen Övre Norrland har tillkommit och Emma Karlsson,
Folkdansringen Småland-Öland har lämnat mötet. Riksstämman beslutar att
fastställa röstlängden.
Marlene Jonsson informerar om hur det ska fungera under sittningen i
”Breakout Rooms” (Digitala grupprum). I grupperna ska propositionerna
diskuteras. Riksstyrelsen ingår inte i grupperna utan finns tillgängliga för
sakfrågor. Debatt och beslut kommer att ske under söndag förmiddag. Hon
påminner om att yrkande kan lämnas in fram till klockan 19:00 idag lördag.
Stämman ajourneras åter mellan klockan 14:05 till 15:45 för gruppdiskussioner
om propositionerna.
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Elisabeth Lindholm, Folkdansringen Dalarna kommenterar att det står i
rapporten att vi ska ha skilda avgifter för medlemmar och icke medlemmar.
När det gäller uppspelningar för Zornmärket är avgiften den samma för alla.
Hon anser att medlemmar i Svenska Folkdansringen ska ha någon typ av fördel
av sitt medlemskap.

Stämman återupptas klockan 15:45 av stämmoordförande Lars Thalèn.
Närvarokontroll utförs. 50 av 51 ombud är närvarande. Emma Karlsson,
Folkdansringen Småland-Öland deltar inte. Riksstämman beslutar att
fastställa röstlängden.
Klockan 15:55 på lördagen meddelar valberedningens sammankallande att det
inte inkommit några nya nomineringar under dagen. Sedan tidigare har Siv
Ohlsson, Folkdansringen Skåne nominerats till valberedningen.
Marlene Jonsson påminner om att yrkanden kan lämnas in fram till klockan
19:00 idag lördag.

Söndag den 13 september klockan 10:00 förklarar stämmoordförande Lars
Thalén riksstämman för återupptagen. Därefter hälsar han ”god morgon till alla
pigga, nytra och glada Folkdansringare.”
Närvarokontroll utförs. 51 av 51 ombud är närvarande. Riksstämman beslutar
att fastställa röstlängden.
Stämmoordförande påminner i vilken ordning propositionerna behandlas och hur
behandlingen av propositionerna kommer att gå till. Yrkande som inkommit efter
klockan 19:00 på lördagen avslås.

§ 10 b

Proposition 2: Antal sektioner, ledamöter och verksamhetsområden
Riksordförande föredrar propositionen om ändrad distriktsindelning.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

organisera sektioner och Zornmärkessekretariatet med antalet ledamöter
för riksstämmoperioden 2021 – 2022 enligt följande
Barn och ungdom
Dans och musik
Dräkt och slöjd
Zornmärkessekretariatet

4 ledamöter
4 ledamöter
3 ledamöter
3 ledamöter

Nedanstående yrkande inkommer skriftligt
- Sven-Erik Arvidsson, Folkdansringen Småland-Öland:
Jag anser att dräkt och slöjd bör vara 4 funktionärer.
- Nedanstående inlägg framförs vid mötet:
Sven-Erik Arvidsson, Folkdansringen Småland-Öland påpekar att alla andra
sektioner har fyra ledamöter. På den tiden när han var ledamot i sektionen
var de två stycken dräktpersoner och två stycken slöjdpersoner. När han
slutade blev det bara en stackars slöjdare kvar som inte hade något bollplank
att bolla idéer med, vilket han tycker är synd. Han saknar även slöjden i
verksamhetsberättelserna.
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Kl 16:00 ajourneras stämman till söndag kl 10:00.

Elisabeth Liby, sammankallande i Dräkt- och Slöjd bemöter ändringsförslaget: Inom sektionen har de bedömt att de inte behöver vara fler än tre.
De är medvetna om att de tappat hårdslöjden litegrann. Till stor del
beroende på att det inte fanns något intresse att komma på dessa kurser.
Med detta som bakgrund har det blivit mer dräkt, men, påpekar också att det
finns en del textilslöjd eller mjukslöjd. Finns det önskemål ordnar de gärna
hårdslöjdskurser.
Sen finns Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund där den hårda slöjden
representeras väl. Det gjorde att de inte kunde konkurrera med dem.

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
§ 10 f

Proposition 6: Ändrad distriktsindelning
Riksledamot Jesper Bengtsson föredrar propositionen om ändrad
distriktsindelning.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

Folkdansringen Skåne och Folkdansringen Blekinge slås samman till ett
distrikt

Nedanstående inlägg framförs vid mötet:
- Marianne Halling, Folkdansringen Skåne hälsar Blekinge välkomna till ett
gemensamt distrikt. Arbetet har redan påbörjats med gemensam logga och
stadgar.
-

Leif Andersson gratulerar till giftermålet och önskar dem en god framtid!

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
§ 10 e

Proposition 5: Årlig Riksstämma
Riksordförande föredrar propositionen om årlig riksstämma.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att
att
att

ordinarie riksstämma hålls årligen innan september månads utgång
val till styrelse, sektioner och övriga funktioner sker för en tidsperiod av
två år och att valen sker växelvis för att bibehålla kontinuiteten i
verksamheten
förändringen sker med start i samband med riksstämman 2022

Svenska Folkdansringen/Protokoll Riksstämma 2020

Sida 9 (31)

Visma Addo ID-nummer : a062af50-9d34-443f-a1b0-845bb1ecaf67

Stämmoordförande ställer förslaget från riksstyrelsen på 3 ledamöter i Dräktoch Slöjdsektionen mot Sven-Erik Arvidsson, Folkdansringen Småland-Ölands
förslag på 4 ledamöter i Dräkt- och Slöjdsektionen.

Nedanstående yrkanden inkommer skriftligt
- Anders Brissman, Folkdansringen Västergötland:
Att riksstämman vartannat år är digital.
- Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län:
Att årlig stämma införs under 2022 under maj månad.
- Siv Ohlsson, Folkdansringen Skåne:
Att starta årlig stämma redan 2021.

Nedanstående inlägg framförs vid mötet:
- Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg framför att de önskar att nästa
riksstämma genomförs nästa år. De fysiska mötena är viktiga för att göra
Folkdansringen levande.
- Siv Ohlsson, Folkdansringen Skåne och Eva-Britt Wernborn,
Folkdansringen Stockholm håller med Lena Hedborg.
- Leif Andersson, Hallands distrikt kommenterar att det kan bli kort om tid att
anordna en stämma till nästa år.
- Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län delar uppfattningen att
stämman ska genomföras varje år men tycker att det är sent att ha stämman i
september, då stor del av planeringen kommer att behöva ske under
sommarmånaderna.
- Ingemar Strid, Värmländska Folkdansringen förordar att stämman
genomförs 2022 i maj månad.
- Åsemi Byström, Folkdansringen Hälsingland hälsar från Hälsingland och
gruppdiskussionerna igår att en höstuppstart med stämma och kurser blir
bra.
Stämmoordförande ställer riksstyrelsens förslag på att ordinarie riksstämma
hålls årligen innan september månads utgång mot Bengt Haraldsson yrkande
om att riksstämman hålls i maj månad.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

val till styrelse, sektioner och övriga funktioner sker för en tidsperiod av
två år och att valen sker växelvis för att bibehålla kontinuiteten i
verksamheten

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
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- Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg:
Att starta årlig riksstämma från 2021.

Stämmoordförande ställer riksstyrelsens förslag på att förändringen sker med
start i samband med riksstämman 2022 mot Siv Ohlssons och Lena Hedborgs
yrkande om att riksstämman ska starta 2021.
Riksstämman beslutar enligt Siv Ohlsson och Lena Hedborgs förslag att årlig
riksstämman ska börja 2021.
Anders Brissman, Folkdansringen Västergötland yrkar att riksstämman
vartannat år ska genomföras digitalt.
Riksstyrelsen yrkar avslag på förslaget.

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag.
§ 10 g

Proposition 7: Stadgeändring
Riksledamot Fredrik Bergh föredrar propositionen om stadgeändring.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

besluta enligt de föreslagna ändringarna i stadgarna

Nedanstående yrkanden inkommer skriftligt
- Anna Hermelin, Östergötland-Holavedens Folkdansring:
Att tiden för inlämnande av motioner ändras från 5 månader till 4 månader
innan stämma.
Stämmoordförande Lars Thalén kommenterar Anna Hermelins yrkande på
söndag förmiddag då det inte berör propositionen. Han ber henne att
inkomma med yrkandet i form av en motion till nästa riksstämma. Anna
Hermelin drar tillbaka sitt yrkande.
- Fredrik Bergh, Riksstyrelseledamot:
Att fastställa riksstyrelsens förslag till ändringar i stadgarna paragraf 6 mom
2, 6, 8 och 12
- Fredrik Bergh, Riksstyrelseledamot [Ändringsförslag på riksstyrelsens
förslag]:
mom 12
j/val av följande riksfunktionär för en period på 2 år enligt följande:
- Göran Ingemarson, Folkdansringen Göteborg:
§ 6 mom 12 d) lyder: Behandling av riksstyrelsens och revisorernas
berättelse för föregående verksamhetsår.
vid jämna år väljs
en revisor och en suppleant väljs för kommande två verksamhetsår
vid udda år väljs
en revisor och en suppleant väljs för kommande två verksamhetsår
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Stämmoordförande frågar om riksstämman kan besluta att bifalla riksstyrelsen
avslag på förslaget om riksstämma digitalt vartannat år.

Nedanstående inlägg framförs vid mötet:
- Göran Ingemarsson redogör för sina yrkanden.
Riksstyrelsen tillstyrker Göran Ingemarsons förslag att ändra till föregående
år.
- När det gäller ingressen till § 6 Mom 12 d) som berör valen föreslår Fredrik
Bergh, riksstyrelseledamot att skrivningen i stadgarna ska vara:
”Val av följande riksfunktionärer för en period på två år enligt följande:”
Göran Ingemarson drar tillbaka sitt ändringsförslag om valen.

För att stadgeändringen ska träda i laga kraft direkt så krävs bifall från minst 48
ombud till yrkandet.
Riksstyrelsen yrkar
att riksstämman bifaller riksstyrelsens reviderade förslag till stadgar
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens reviderade förslag då 49 av 51
ombud röstade för bifall.
§ 10 d

Proposition 4: Avgifter vilande förening och direktansluten organisation
Rikskassören föredrar propositionen om avgifter till vilande förening och
direktansluten förening.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att
att

avgiften för år 2021 skall vara oförändrad 650 kr för vilande förening
avgiften för direktansluten organisation beslutas av riksstyrelsen i varje
enskilt fall

att
att

avgiften för år 2022 skall vara 650 kr för vilande förening
avgiften för direktansluten organisation beslutas av riksstyrelsen i varje
enskilt fall

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
§ 10 c

Proposition 3: Medlemsavgifter
Rikskassören föredrar propositionen om medlemsavgifter. Medlemsavgiften
föreslås öka med 10 kr/år för ungdomar och vuxna. För att få budgeten att vara
i balans krävs en ökning av medlemsavgiften på 50 kr, men riks anser att det
inte är genomförbart med denna höjning på ett år.
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Stämmoordföranden konstaterade att därmed förelåg endast ett förslag,
nämligen riksstyrelsens reviderade förslag.

Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att

medlemsavgifterna per år för 2021 skall vara
110 kr för ungdomar
145 kr för vuxna
350 kr för stödjande

att

medlemsavgifterna per år för 2022 skall vara

Nedanstående yrkanden inkommer skriftligt
- Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län:
Folkdansringen Örebro yrkar bifall till första att-satsen men yrkar att
medlemsavgiften för 2022 skall vara:
165 kr för ungdomar
200 kr för vuxna
400 kr för stödjande
-

Elisabeth Lindholm: Folkdansringen Dalarna:
Bifaller att-sats 1 och avslår att-sats 2.
Yrkar:
- att riksstyrelsen utreder hur medlemsavgiften påverkas av kronans
förändrade värde på grund av inflationen sedan 2000. Rapport till
ordförandekonferensen 2021
- att medlemsavgiften ökar med 30 kronor från och med 2022
- att medlemsavgiften ökar med ytterligare 30 kr från och med 2025

-

Lennart Samuelsson: Folkdansringen Västergötland:
Ingen förändring 2021, kort framförhållning.

- Sture Ståhle, Svenska Folkdansringen Medelpad:
Att medlemsavgiften för 2021 skall vara:
120 kr för ungdomar
155 kr för vuxna
350 kr för stödjande
Att medlemsavgiften för 2021 skall vara:
130 kr för ungdomar
165 kr för vuxna
350 kr för stödjande
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120 kr för ungdomar
155 kr för vuxna
350 kr för stödjande

- Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län: Konstaterar att budgeten
inte går ihop. De anser att medlemsavgifterna ska öka rejält för 2022 medan
2021 lämnas oförändrade då en ändring under 2021 kan stöka till det ganska
rejält för föreningarna. Om vi tar det budgetförslag som ligger så går
Folkdansringen mer eller mindre i konkurs om inte vårt förslag för 2022
antas.
- Lennart Samuelsson, Folkdansringen Västergötland. hänvisar till Bengt
Haraldsson motivering till oförändrade avgifter för 2021.
- Sture Ståhle, Folkdansringen Medelpad nämner ökade kostnader för
årsstämma och 100-årsjubileum samt krympande medlemstal under 2021.
Viktigt att vår kulturbärande kärnverksamhet kan finansieras.
- Roland Berg, Folkdansringen Dalarna är beredd att stödja riksstyrelsens
förslag till medlemsavgift för 2021 men vädjar till bättre framförhållning.
Speciellt när riksstämman blir i september då många föreningar redan fattat
beslut om den totala avgiften för nästkommande år.
- Thomas Bergström, Folkdansringen i Örebro län anser att en höjning av
medlemsavgiften till 200 kr för vuxen 2022 är skäligt med hänvisning till
om det har en psykologisk betydelse att en medlemsavgift är för billig i
förhållande till andra aktiviteter så kanske det uppfattas att verksamheten
inte har något att erbjuda.
Stämmoordföranden ställer riksstyrelsens förslag på medlemsavgifter för 2021
mot yrkade två ändringsförslag.
Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens förslag
att

medlemsavgifterna för 2021 skall vara
110 kr för ungdomar
145 kr för vuxna
350 kr för stödjande

Svenska Folkdansringen/Protokoll Riksstämma 2020

Sida 14 (31)

Visma Addo ID-nummer : a062af50-9d34-443f-a1b0-845bb1ecaf67

Nedanstående inlägg framförs vid mötet:
- Elisabeth Lindholm, Folkdansringen Dalarna yrkar avslag på att-sats 2. Det
behövs ett längre tänk när det gäller ekonomin. Arbetsgruppen om framtida
organisations skrivningar om långsiktighet kan vara underlag för att
analysera in- och utflödet av pengar över längre tid. De har också funderat
på hur inflation och kronans värde påverkar och eventuellt urholkar de
medlemsavgifter vi har. De tycker det skulle vara bra att veta vad våra
medlemsavgifter har för värde nu i jämförelse med för 20 år sedan. Har den
minskat med sådär 75% så är det konstigt om budgeten går ihop. Jämför
med priser i butiker som kan ändras utan att kunder ska märka det, känns det
lite fånigt att höja med 10 kr. Avgifterna kan höjas lite mer ordentligt.

Stämmoordförande ställer riksstyrelsens förslag på medlemsavgifter för 2022
mot tre yrkade ändringsförslag.
Inget förslag får majoritet.
Stämmoordföranden konstaterar att Riksstyrelsens förslag är huvudförslag och
ställer de tre yrkade ändringsförslagen från Bengt Haraldsson, Elisabeth
Lindholm och Sture Ståhle mot varandra för att utse motförslag i
huvudvoteringen.

Eftersom det är så jämnt mellan två yrkanden och det saknas två röster ställer
Stämmoordförande yrkande från Bengt Haraldsson mot yrkande från Sture
Ståhle i frågan om motförslag i huvudvoteringen.
Riksstämman beslutar efter rösträkning (32 - 18) att utse Bengt Haraldsson
yrkande till motförslag i huvudvoteringen
Stämmoordförande ställer i huvudvoteringen riksstyrelsens förslag på
medlemsavgifter för 2022 mot Bengt Haraldsson yrkande
Riksstämman beslutar efter rösträkning (14 - 30) enligt Bengt Haraldsson
yrkande
att

medlemsavgifterna för 2022 skall vara
165 kr för ungdomar
200 kr för vuxna
400 kr för stödjande

Stämmoordförande ställer tilläggsförslag från Elisabeth Lindholm under
proposition
att öka medlemsavgiften varje år med 30 kr från och med 2025.
Riksstyrelsen yrkar avslag på förslaget.
Riksstämman beslutar att avslå tilläggsförslaget
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Efter rösträkning får Bengt Haraldssons yrkande 19 röster, Elisabeth
Lindholms yrkande 11 röster och Sture Ståhles yrkande 18 röster.

Stämmoordförande ställer tilläggsförslag från Elisabeth Lindholm under
proposition
att riksstyrelsen utreder hur medlemsavgiften påverkas av kronans förändrade
värde på grund av inflationen sedan 2000. Rapport till ordförandekonferensen
2021.
Riksstyrelsen tillstyrker förslaget.

§ 10 a

Proposition 1: Verksamhetsplan för 2020 – 2024 inklusive budget och
kalendarium
Riksordförande föredrar verksamhetsplan 2020 – 2024 inklusive budget och
kalendarium.
Riksordförande understryker vikten i verksamhetens vanliga innehåll men
också att vi fått nya erfarenheter under åren som gått sen riksstämman i
Sundsvall 2018.
Den 1 januari 2020 klockan 00:02 lanserades Folkdansringens nya hemsida där
syftet är att marknadsföra oss. Organisationen behöver hitta koncept som
tilltalar nya målgrupper. I den digitala tiden, som vi fått lära oss att leva med,
är det många som ser tillbaka på tiden då vi fick umgås. Till exempel den
nordiska stämman NORDLEK 2018 som genomfördes i Falun. Ett stort tack
till de distrikt som arbetade med arrangemanget.
Den 31 augusti 2020 skickades verksamhetsplanen ut. Att uppdatera hela
verksamhetsplanen ansågs av riksstyrelsen som ett allt för stort arbete med de
snabba förändringar som sker nu. Det bestämdes istället att enbart uppdatera
kalendariet.
Målet är fortfarande att vi ska fira 100 år, dock får vi vänta tills möjlighet ges.
Kanske blir det på ett annat sätt än tidigare planerat.
Budgeten för de tre kommande åren är underfinansierad med cirka 750 000 kr.
Föreslagen höjning av medlemsavgiften täcker till viss del medlemsbortfallet.
För att få ekonomin i balans krävs stora åtgärder. I dagsläget finns det inga
förslag på vilka delar som ska plockas bort.
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta
att anta verksamhetsplan 2020 – 2024
Elisabeth Lindholm, Folkdansringen Dalarna förtydligar angående kalendariet
att polskmärkesuppdansningen 2021 kommer att genomföras i Östersund och
planen är att koordinera med Zornmärkesuppspelningen.
Polskmärkesuppdansningen 2022 är planerad att vara i Dalarna
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Riksstämman beslutar att bifalla Elisabeths Lindholms förslag.

Leif Andersson, Folkdansringen Halland ifrågasätter att nuvarande stämma
budgeterats till – 225 000 kr.
Rikskassören svarar att budgeten bygger på att riksstämman skulle ha
genomförts på en fysisk plats. Prognosen för den digitala stämman ligger på
– 50 000 kr.

Därefter berättar han om Zornmärkesnämndens strävan att aktivt sprida
uppspelningen över landet. Framtida vägval är att vara kvar i Svenska
Folkdansringen, lägga ned verksamheten eller driva vidare tillsammans med
annan partner. Svenska Folkdansringen är intresserade av att ha kvar
Zornmärkesnämnden men det får inte kosta något. Zornmärkesnämnden
behöver höja deltagaravgiften med cirka 50 procent för att få balans i
ekonomin. I så fall uppstår osäkerhet om tillströmningen. Tillsammans med
Svenska Folkdansringen pågår diskussioner med Kungliga Musikaliska
Akademin om framtida tillhörighet.
Nedanstående yrkande inkommer skriftligt
- Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län:
För att riksstyrelsen ska ett bättre mandat att utveckla Folkdansringen yrkar
Folkdansringen Örebro att riksstyrelsen får i uppdrag att utarbeta mål i linje
med nedanstående förslag och att redovisa dessa på nästa
ordförandekonferens:
1 Utveckla Zornmärkesuppspelningarna att omfatta musik och dans och
därmed utveckla vårt varumärke
2 Erbjuda kurser av hög kvalité
3 Upparbeta egna kontakter med myndigheter, departement,
organisationer och så vidare
4 Utveckla attraktionskraften för vårt varumärke så att nya grupper
attraheras
- Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg:
Att ändra två datum:
Sid 4 Folkdansringen 100 år Andra stycket ta bort datumen och skriv 2021.
Sid 6 Riksstämma/Rikskonferens … genomförs stämma i Örebro och det är
ju digital stämma
- Magnus Ewaldz, Folkdansringen Göteborg:
Att i kalendariet för 2023 lägga till BARNLEK 2023 den 12-15 juli.
Att på sidan 2 under ”Vår berättelse” ändra meningen ”Vi vet att alla tycker
om …” till ”Vi vet att många tycker om…
Att s6 under "Europeaden" lägga till meningen: "Aktivt arbeta för att, på
mötesplatsen "Europeaden", sprida information om Svenska Folkdansringen
och marknadsföra Europeaden inom organisationen."
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Zornmärkesnämndens ordförande Ulf H Svensson tackar för alla år han har fått
arbeta på riksplanet. Att arbeta inom Zornmärkesnämnden har hjälpt honom
väldigt mycket, men nu är det dags att tacka för sig.

- Michael Lindberg, Folkdansringen Småland-Öland:
Det saknas en riskanalys av pandemin/Corona i verksamhetsplanen.
- Siv Ohlsson, Folkdansringen Skåne:
Underskotten under de kommande åren är stor. Vad finns det för strategi för
att klara detta?
Förslag: skär ner kostnaden för Arbetsgrupper RS med förslagsvis 100 tsek.

Stämmoordförande kommenterar att han bett Michael Lindberg,
Folkdansringen Småland-Öland att inkomma med ett formellt yrkande, vilket
inte har skett.
Nedanstående inlägg framförs vid mötet:
- Magnus Ewaldz, Folkdansringen Göteborg redogör för sina yrkanden.
På sidan 2 under ”Vår berättelse” så tycker han att meningen ”Vi vet att
alla tycker om att sjunga, dansa…” inte stämmer utan det är bara många.
”Hade det varit så hade det varit väldigt lyckligt, men här i Göteborg är det
inte så i alla fall.”
Verksamhetsplanen sträcker sig från 2020 till 2024 och då vill vi att det
noteras att vi arrangerar BARNLEK i Mölnlycke 2023.
Magnus kommenterar slutligen att Riksordförande talade fint om
Europeaden. Att det är en av mötesplatserna där Folkdansringen kan synas
och sprida information om sig. Han upplever att detta inte framgår på sidan
6 under Europeaden utan önskar ett tillägg enligt yrkandet.
-

Michael Lindberg, Småland-Öland kommenterar att han inte lyckades att
skicka in rätt typ av yrkande. Han uppmanar ändå riksstyrelsen att utföra en
riskbedömning med koppling till Coronapandemin, med tanke på att det
kan påverka budgeten ordentligt.

-

Bengt Haraldsson, Folkdansringen i Örebro län har reviderat sitt yrkande.
Han ber om ursäkt att det blev fel vid första försöket. Han förtydligar att
det första yrkandet saknade ett uppdrag till riksstyrelsen.
Han framför att de i Örebro har diskuterat målsättningar och tycker att
riksstyrelsen är lite undfallande och att man inte försöker se framåt. De
tycker att det är viktigt att riksstyrelsen arbetar med framtidsfrågorna, att de
sätter målsättningar som är lite mer långsiktiga och att vi försöker utveckla
vårt eget varumärke på olika sätt. Slutligen anser de att riksstyrelsen ska
lyfta upp sig litegrann till en högre nivå.
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- Åke Andersson, Folkdansringen Västergötland:
I propositionen sida 5 kan vi läsa om samarbete med andra organisationer. I
budgeten för 2021 är det budgeterat 320 tkr för vår tidning Hembygden.
Yrkande:
För att reducera kostnaden i första hand för tryckning och distribution yrkar
Folkdansringen Västergötland att samarbete skall ske med någon likvärdig
organisation vad gäller medlemstidningen.

Åke Andersson, Folkdansringen Västergötland gör ett förtydligande till
distriktets yrkande. Enligt budgetprognosen för innevarande år kostar
Hembygden cirka 29 procent av intäkterna. Tryckning och distribution
kostar cirka 250 000 kr. Om vi trycker tidningen tillsammans med en annan
organisation kan vi dela på denna kostnad, det vill säga att vi sparar
125 000 kr. Med förslaget sparar vi 8-9 procent. Därefter föreslår han några
olika samarbetsorganisationer.

-

Siv Ohlsson, Folkdansringen Skåne. Distriktet känner en oro för ekonomin
och vidhåller sitt yrkande. Samtidigt tycker de att det är viktigt att vi får en
bra verksamhet och ett firande som syns utåt, dock behöver man hitta
pengar på annat sätt.

-

Elisabeth Lindholm, Folkdansringen Dalarna anser att det man kan göra
med budgeten är att öka inkomsterna eller minska utgifterna. Önskar
medlemmarna få ut något av medlemsavgiften föreslår hon att
medlemmarna anmäler sig till NORDLEK 2021 då en del av
deltagaravgiften går tillbaka till vår riksorganisation.

-

Jonas Kedenius, Folkdansringen Blekinge kommenterar om Hembygden.
Tyvärr sparar vi inte hälften av kostnaden utan bara hälften av
tryckkostnaden.

-

Riksordförande kommenterar framförda synpunkter:
Att utföra redaktionella ändringar såsom Lena Hedborgs är inget problem.
Det kan även förekomma ytterligare datum eller tidsändringar som är
felaktiga på grund av att vi tar planen så sent.
Att utöka kalendariumet så att det sträcker sig längre än 2022 är inga
problem, exempelvis att skriva med BARNLEK 2023.
När det gäller riskanalys tar de till sig detta i sitt arbete.
Ordet ”alla” kommer att ändras till ”många (M. Ewaldz).
När de fick det reviderade yrkandet från Örebro känner de att de tar med
sig det i kommande arbete.
Arbetet kring Hembygden pågår, men intresset från tilltänkta samarbetspartners är för tillfället ganska svalt.
När det gäller att spara in 100 000 kr på Arbetsgrupper riks ska man veta
att till absolut största delen ingår avsatta pengar till 100 års-jubiléet, vilket
innebär att ska vi ha ett jubileum får det finansieras på ett annat sätt.
Magnus Ewaldz förslag om Europeaden godkänns.

-

Göran Ingemarson, Folkdansringen Göteborg har en fråga om budgeten.
Kansliet har en budget på 900 000 kr som man ökar med 50 procent och
sen ligger den höjningen kvar under 2021 och 2022.Vad är orsaken till
detta?
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-

Rikskassören svarar att de haft högre omkostnader än beräknat.
Anledningen till detta är bland annat löneökningar, ökad arbetstid för
personal och högre omkostnader. Rikskassören konstaterar att budgeten var
för lågt satt.

-

Tomas Bergström, Folkdansringen i Örebro län har en redaktionell ändring.
Han påpekar att båda orden funktionsnedsättning och utvecklingsstörning
används i verksamhetsplanen och förordar att vi enbart använder funktionsnedsättning genomgående.

-

Åke Andersson tackar för svaret från Riksordförande om Hembygden.
Finns frågan på bordet tar han tillbaka yrkandet.

-

Leif Andersson, Folkdansringen Halland undrar om det förs någon
diskussion i riksstyrelsen kring frågan att få budgeten i balans de
kommande åren.
Rikskassören svarar att diskussionen förs hela tiden i styrelsen.

Stämmoordförande föreslår riksstämman besluta
att

riksstyrelsen får förtroendet att utföra erforderliga redaktionella ändringar
i verksamhetsplanen

Riksstämman beslutar enligt Stämmoordförandes förslag.
Stämmoordförande ställer förslaget från Bengt Haraldsson under proposition
att

ge riksstyrelsen i uppdrag att utarbeta mål i linje med deras förslag i
yrkandet och att redovisa dessa på nästa ordförandekonferens.

Riksstyrelsen tillstyrker.
Riksstämman beslutar att bevilja Bengt Haraldssons yrkande.
Stämmoordförande ställer förslaget från Siv Ohlsson under proposition
att skära ner kostnaden för Arbetsgrupper RS med förslagsvis 100 tsek.
Riksstämman beslutar att avslå Siv Ohlssons yrkande.
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-

Stämmoordförande ställer slutligen det justerade förslaget till verksamhetsplan
under proposition
att

anta verksamhetsplanen för 2020 – 2024 med de justeringar som
godkänts

att

anta budgeten för 2021 och 2022

Riksstämman beslutar enligt riksstyrelsens justerade förslag

Mötet ajourneras för lunch klockan 12:00 – 14:00.
Stämmoordförande Ingela Thalén förklarar stämman återupptagen klockan
14:00. Närvarokontroll utförs. 51 av 51 ombud är närvarande. Riksstämman
beslutar att fastställa röstlängden.
Marlene Jonsson introducerar stipendiaternas framträdande. Stipendiaterna
kommer att ställa två frågor som ombuden gruppvis under sju minuter får
diskutera (Breakout Rooms). Grupperna redovisar sen sina svar i chatten som
finns i Zoom. Svaren kommer att sammanställas och skickas ut med
protokollet.
En video visas där stipendiaterna Mathilda Andreasson, Astrid Eriksson Tropp,
Ebba Nydal, Kim Siebeneicher, och Ulrika Welin presenterar sig. De berättar
att de både har haft fysiska och digitala möten och vad de har arbetat med
under utbildningen. I slutet av filmen ställs två frågor till stämman.
- Vilka utmaningar har ni mött i era föreningar under Coronapandemin?
- Hur har ni bemött de utmaningarna?
Stämmoordförande lämnar ordet åter till stipendiaterna. Kim Siebeneicher har
en förhoppning om att diskussionen har varit givande. Mathilda Andreasson
tackar å stipendiaternas vägnar att de har fått möjlighet att gå utbildningen. Ett
extra stort tack framförs till Maria Hageström, Ylva Ewaldz, Magdalena
Nilsson och Nathali Willman.
Stämmoordförande tackar stipendiaterna. Det är lika roligt att möta
stipendiaterna varje riksstämma. Det meddelas att chatten är tillgänglig tills
stämman avslutas.
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Stämmoordförande tackar för en givande förmiddag och tackar speciellt Simon
Mogren, Kulturens för all hjälp med röstningarna i Suffra. Han berättar vidare
att stipendiaterna kommer att genomföra sin presentation klockan 14:00.

§ 11

Val av riksstyrelse
Valberedningens förslag föredras av valberedningens sammankallande.
a)

Riksordförande
Valberedningens sammankallade föreslår riksstämman besluta
att Hans Hjelm, Tranås Hembygdsgille

omval 2 år

Riksstämman beslutar med acklamation att välja Hans Hjelm till
riksordförande för två år.
Rikskassör
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
att

välja Inga Cederberg, Folkdansgillet Kedjan

omval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
c)

1:e vice riksordförande
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
att

välja Marianne Halling, Malmö Folkdansare

omval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
d)

2:e vice riksordförande
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
att

välja Marlene Jonsson, Sundsvalls Folkdansgille och
Nivren Folkdansgille

omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
e)

Ledamöter
Valberedningen föreslår riksstämman besluta
att

välja
Fredrik Bergh, Folkdansgillet Kedjan
Agneta Södersten, Enköpings Folkdansgille
Lena Elmberg, Uddevalla Folkdansgille

omval 1 år
nyval 2 år
nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
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b)

§ 12

Val av sektioner
Valberedningen föreslår riksstämman besluta val av ledamöter i respektive
sektion, sammankallande och styrelseledamot i riksstyrelsen enligt nedan:
a)

Barn- och ungdomssektionen
Maria Hageström, Folkungagillet
Ylva Ewaldz, Folkdanssällskapet National
Magdalena Nilsson, Säters folkdansgille
Nathali Willman, Malmö Folkdansare

omval 2 år
omval 2 år
omval 1 år
omval 1 år

Dans- och musiksektionen
Jimmy Persson, Göteborgs National Dans Sällskap
Annika Emanuelsson, Ringsjögillet
Royan Karlsson, Hällaryds Hembygdsgille
Ewa Åhlén, Nätragillet

nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Dräkt- och slöjdsektionen
Karin Edlund, Leksands Folkdanslag
Thomas Johansson, Borås Hembygdsgille
Elisabeth Liby, Kulturföreningen Fyrisgillet

nyval 2 år
omval 2 år
omval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
b)

Sammankallande i sektionerna
Barn och Ungdom:
Dans och Musik:
Dräkt och Slöjd:

Maria Hageström
Jimmy Persson
Elisabeth Liby

omval
nyval
omval

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
c)

Sektionernas styrelseledamot i riksstyrelsen
Barn och Ungdom:
Dans och Musik:
Dräkt och Slöjd:

Maria Hageström
Jimmy Persson
Elisabeth Liby

omval
nyval
omval

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
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Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 13

Val av revisorer och suppleanter för dessa
Valberedningen föreslår att till revisor och revisorssuppleant på två år välja:
Ordinarie: Hans Andersson, Föreningen Söderringen
Suppleant: Göran Ingemarsson, Folkdanssällskapet National

nyval 2 år
omval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår att till revisor och revisorssuppleant på ett år välja:
nyval 1 år
omval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
§ 14

Val av ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
Valberedningen föreslår att till ledamöter i Zornmärkesnämndens sekretariat
välja:
Ordförande:
Elin Anderzon, Sollentuna Folkdansgille

nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Ledamöter:
Anders Ewaldz, Folkdanssällskapet National
Anders Wedlund, Östersunds Folkdansgille

omval 1 år
omval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
§ 15

Tillsättande av Zornmärkesnämndens jury
Stämmoordförande föredrar förslaget som inkommit och föreslår riksstämman
fastställa Zornmärkesnämndens förslag enligt nedan:
Ordinarie ledamöter
Jan Burman, Umeå
Christina Frohm, Sollentuna
Wilhelm Grindsäter, Bjuråker (till och med 2020-12-31)
Pers Nils Toft, Frillesås
Krister Malm, Saltsjö-Boo
Peter Pedersen, Västervik
Agneta Stolpe, Äppelbo

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

Suppleanter
Markus Svensson, Hemse
Eva Blomquist Bjärnborg, Alvesta
Karin Brandsbol, Oppdal, Norge (från och med 2021-01-01)

omval
nyval
nyval
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Ordinarie: Anders Åström, Kulturella Föreningen i Örebro
Suppleant: Ann-Britt Bäckström Pettersson, Kristinehamns
Folkdanslag

Riksstämman beslutar att fastställa Zornmärkesnämndens förslag till
ledamöter och suppleanter i Zornmärkesjuryn.
§ 16

a)

Val av valberedning
Ordförande
Det framkommer när sammankallande i valberedningen föreslår kandidaten till
ordförandeposten att man har valt att förändra förslaget till valberedningens
ordförande i förhållande till det utsända förslaget. Bakgrunden är att det annars
blir två ledamöter från samma region.

Synpunkter framförs av Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg; Petra
Gunnarsson, Folkdansringen Skåne; Marlene Jonsson, 2:e vice ordförande;
Lennart Eriksson, Svenska Folkdansringen Övre Norrland; Fredrik Bergh,
riksstyrelseledamot; Lars Thalén, stämmoordförande; Thomas Bergström,
Folkdansringen i Örebros län; Anna-Lena Tallander, valberedningen och
Roland Berg, Folkdansringen Dalarna.
Jesper Bengtsson, riksstyrelseledamot förtydligar att enligt stadgarna är det inte
längre aktuellt att ledamöterna representerar varsin region utan det viktiga är
att det finns en geografisk spridning inom gruppen.
Stämmoordförande väljer att stå fast vid det utskickade förslaget, det vill säga
att Anna-Lena Tallander är valberedningens kandidat till ordförande i
valberedningen.
Petra Gunnarsson, Folkdansringen Skåne bifaller stämmoordförandes förslag.
Royan Karlsson, Folkdansringen Blekinge anser att fru ordföranden
sammanfattning av situationen är bra.
Valberedningen föreslår att till ordförande i valberedningen välja:
Anna-Lena Tallander, Björksta Folkdanslag

nyval 2 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
b)

Tre ledamöter
Jane Åberg, Folkdanssällskapet Victoria
Lena Hällstrand, Folkdansgillet Kedjan
Siv Ohlsson, Linderöds Folkdanslag

omval 2 år
omval 1 år
nyval 1 år

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag.
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En kort diskussion förs om att namnförslaget till uppdraget som ordförande har
ändrats till Jane Åberg.

§ 17

Riksstyrelsens och distriktens information
Övriga frågor
1:e vice ordförande informerar om de digitala grupper som skapats för
Folkdansringens medlemmar. Många som hon pratade med i somras undrade
hur vi skulle komma igång igen. Idéen om att prata med varandra digitalt
föddes. Ett upprop om att delta i en digital grupp utifrån intresse gick ut under
sommaren. Tre grupper bildades med medlemmar från hela landet inom dräkt
samt dans och musik. Frågan har väckts vad vi gör till hösten? Det har kommit
många förslag och en fjärde grupp är på väg att startas upp. Hon tycker att det
är väldigt spännande och hoppas att vi kan fortsätta med de digitala grupperna.

Lena Hedborg, Folkdansringen Göteborg: Vårt distrikt har ju drivit att riksstämman ska genomföras varje år med start nästa år. Om inte Hallands eller
Örebro distrikt vill ta på sig ansvaret för stämman nästa år finns Göteborgs
distrikt till förfogande.
Elisabeth Lindholm, Folkdansringen Dalarna påminner om NORDLEK 2021 i
Tammerfors. Nordleksrådet har möte i oktober och då kommer information om
när anmälningen öppnar. Hon hoppas att vi ses då!
Riksordförande svarar att en förfrågan har skett till Örebros distrikt om de vill
genomföra riksstämman nästa år. Sen tidigare har frågan ställts till Hallands
distrikt om riksstämman 2022. De har även visat intresse av att genomföra
riksstämman redan 2021.
Ingela Thalén tackar för förtroendet att leda riksstämman tillsammans med
Lars Thalén hemma vid köksbordet. Ingela tackar även Simon Mogren för all
hjälp.
Lars Thalén instämmer till föregående talare.
Riksstämmans ordförande överlämnar ordet till riksordförande.
§ 18

Avtackningar
Riksordförande börjar med att tacka alla de riksfunktionärer som lämnar
riksfunktionärsarbetet och berättar att när det ges möjlighet kommer alla
avgående riksfunktionärer bjudas in till en fysisk träff. Därefter räknar han upp
de avgående riksfunktionärerna: Carola Sandberg, Emma Karlsson, Frida
Modig, Jesper Bengtsson, Katarina Nivert, Leif Johansson, Robert
Ronnebrandt, Ulf H Svensson, Ulla Centergran och Yvonne Eriksson.
Därefter tackar han stämmoordförandena Ingela och Lars Thalén som skött det
hela med bravur; sekreterarna Helen Samuelsson, Katarina Hjärtmyr och LarsEric Gustafsson; tekniska supporten, Annika Emanuelsson,
Erik Johansson, Sofia Hjelm och Lelle Jonsson; chatansvarig Magdalena
Nilsson; personalen, Anna-Lena Lavén och Maria Jansson och Simon Mogren
för ledningen av Suffra.
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Hans Hjelm: Påminner om att använda mejladressen
riksstamman2020@folkdansringen.se om man önskar dela information med
övriga distrikt.

Självklart vill han även tacka alla ombud och övriga medlemmar som varit med
under stämman.
Slutligen tackar han alla för en lyckad första digital riksstämma.
Riksstämmans avslutning
Riksordförande lägger upp en bild på en orienteringskarta och tackar för
förtroendet att få leda riksstyrelsen tillsammans med övriga riksfunktionärer
två år framåt. Alla nyvalda funktionärer hälsas välkomna och alla omvalda
funktionärer hälsas välkomna åter.
Han beskriver kartans start- och målpunkter. Vägen från start till mål är en
snårig väg om man inte väljer att bara ta den raka vägen. Det finns många
utmaningar på vägen, några är svårare än andra. Det är en tuff framtid där
också Coronapandemin påverkar oss alla. Vi måste synas och skapa värde för
våra medlemmar och vara attraktiva för nya medlemmar. Vi ska genomföra det
vi skrivit i verksamhetsplanen samtidigt som vi kommer att få revidera den,
dels med anledning av att nästa riksstämma ska genomföras nästa år.
Han ber distrikten att påminna alla sina medlemmar om att de ska uppdatera
sina uppgifter i medlemsregistret, exempelvis mejladress, så att den
information som skickats ut från rikskansliet når mottagaren.
Riksordförande förklarar 2020 års riksstämma avslutad genom att slå näven i
bordet då han saknar en klubba.
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§ 19

Vid protokollet:

Lars-Eric Gustafsson
Stämmosekreterare

Katarina Hjärtmyr
Stämmosekreterare
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Helen Samuelsson
Stämmosekreterare

Justerat:

Hans Hjelm
Riksordförande
§ 1-§ 5, § 17-§ 19

Ingela Thalén
Stämmoordförande
§ 6-§ 16

Lars Thalén
Stämmoordförande
§ 6-§ 16

Åsemi Byström
Protokolljusterare

Sture Ståhle
Protokolljusterare
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Nr

Förnamn

Ombud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lars
Kjerstin
Eva-Britt
Britta
Staffan
Maria
Stephan
Annalisa
Billy
Lena
Anna
Rolf
Sven-Erik
Michael
Emma
Jonas
Royan
Peter
Ingrid
Petra
Siv
Gunnar
Leif
Lena
Göran
Magnus
Christer
Anders
Lennart
Åke
John
Ingemar
Bengt
Tomas
Ulla-Britt
Roland
Erwin
Maria
Elisabeth
Roland
Claes-Håkan

Efternamn

Distrikt

Almströmer
Lindström
Wernborn
Svensson
Dackman
Jansson
Jansson
Johansson
Johansson
Gunnarsson
Hermelin
Eriksson
Arvidsson
Lindberg
Karlsson
Kedenius
Karlsson
Dunemark
Tholander
Gunnarsson
Ohlsson
Igerud
Andersson
Hedborg
Ingemarson
Ewaldz
Höglind
Brissman
Samuelsson
Andersson
Berg
Strid
Haraldsson
Bergström
Andersson
Grabmüller
Röwer
Åkerheden
Lindholm
Berg
Jansson

Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen Stockholm
Folkdansringen i Uppland
Folkdansringen i Uppland
Folkdansringen i Uppland
Sörmländska Folkdansringen
Sörmländska Folkdansringen
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Östergötland-Holavedens Folkdansring
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Småland-Öland
Folkdansringen Blekinge
Folkdansringen Blekinge
Folkdansringen Skåne
Folkdansringen Skåne
Folkdansringen Skåne
Folkdansringen Skåne
Hallands distrikt
Hallands distrikt
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Bohuslän-Dal
Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Västergötland
Värmländska Folkdansringen
Värmländska Folkdansringen
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen i Örebro län
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen Dalarna
Folkdansringen Dalarna
Folkdansringen Dalarna
Gästriklands Folkdansring

Svenska Folkdansringen/Protokoll Riksstämma 2020

Sida 29 (31)

Visma Addo ID-nummer : a062af50-9d34-443f-a1b0-845bb1ecaf67

Bilaga 1

Ann
Sture
Yvonne
Karin
Roland
Åsemi
Margaretha
Veronica
Lennart
Carola

Heselius
Ståhle
Lindbäck
Björklund-Johnsson
Forsberg
Byström
Skott
Grahn
Eriksson
Sandberg

Svenska Folkdansringen Medelpad
Svenska Folkdansringen Medelpad
Folkdansringen Ångermanland
Folkdansringen Ångermanland
Folkdansringen Hälsingland
Folkdansringen Hälsingland
Svenska Folkdansringen Övre Norrland
Svenska Folkdansringen Övre Norrland
Svenska Folkdansringen Övre Norrland
Värmländska Folkdansringen

Riksfunktionärer
101 Hans
Hjelm
102 Marianne
Halling
103 Marlene
Jonsson
104 Inga
Cederberg
105 Yvonne
Eriksson
106 Elisabeth
Liby
107 Maria
Hageström
108 Jesper
Bengtsson
109 Fredrik
Bergh
110 Leif
Johansson
111 Ylva
Ewaldz
112 Magdalena
Nilsson
113 Ulf
Hageström Svensson
114 Carola
Sandberg
115 Lena
Hällstrand
116 Anna-Lena
Tallander
117 Jane
Åberg

Riksordförande
1:e vice riksordförande
2:e vice riksordförande
Rikskassör
Riksstyrelseledamot, Dans- och musik
Riksstyrelseledamot, Dräkt- och slöjd
Riksstyrelseledamot, Barn - och ungdom
Riksstyrelseledamot
Riksstyrelseledamot
Revisor
Sektionsledamot Barn och ungdom
Sektionsledamot Barn och ungdom
Zornmärkesnämndens ordförande
Valberedningen sammankallande
Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen

Stipendiater
201 Matilda
202 Astrid
203 Ebba
204 Kim
204 Ulrika

Folkdansringen Västergötland
Folkdansringen Göteborg
Folkdansringen Skåne
Folkdansringen Skåne
Folkdansringen Skåne

Andreasson
Eriksson Tropp
Nydahl
Siebeneicher
Welin
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Teknisk support
Teknisk support
Mötessekreterare
Mötessekreterare
Mötessekreterare
Suffra
Mötesordförande
Mötesordförande
Sociala medier
Zoommoderator
Teknisk support
Teknisk support

Övriga deltagare
401 Torbjörn
Brännlund
402 Lena
Elmberg
403 Ann-Kristin
Eriksson
404 Elisabet
Johansson
405 Sven-Eve
Johansson
407 Robert
Rosberg
408 Agneta
Södersten
409 Anna
Ohlin Årwin
410 Elin
Anderzon

Kulturens. Deltar söndag
Deltar söndag eftermiddag
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Funktionärer/personal
301 Lelle
Jonsson
302 Annika
Emanuelsson
303 Katarina
Hjärtmyr
304 Lars-Eric
Gustafsson
305 Helen
Samuelsson
306 Simon
Mogren
307 Lars
Thalén
308 Ingela
Thalén
309 Maria
Jansson
310 Anna-Lena
Lavén
311 Sofia
Hjelm
312 Erik
Johansson
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