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Svenska Folkdansringen Föreningarnas förening 
 
Stadgar för Föreningarnas förening 
 
§ 1 Ändamål 
Mom 1 Föreningarnas förening, i fortsättningen kallad Föreningen, är en förening för alla 
åldrar, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk 
folklig kultur. Föreningen är en ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst 
obunden. 
Föreningen är ansluten till riksorganisationen Svenska Folkdansringen, i fortsättningen kallad 
Folkdansringen samt är en del av Distriktens distrikt, i fortsättningen kallad Distriktet. 
Mom 2 Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, 
hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk. 
Mom 3 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. 
 
§ 2 Medlemskap och anslutning  
Mom 1 Varje person som följer Föreningens stadgar äger rätt till inträde i Föreningen. 
Medlemskap beviljas av styrelsen. 
Mom 2 Till hedersmedlem kan kallas person som på ett framstående sätt främjat Föreningens 
verksamhet. Beslut om hedersmedlem fattas av styrelsen. 
Mom 3 Medlem kan utträda på egen begäran. 
Mom 4 Medlem som ej betalar medlemsavgift, som bryter mot Föreningens stadgar eller 
bevisligen skadar Föreningens och Folkdansringens verksamhet kan efter varning från 
styrelsen uteslutas av den samma. 
Utesluten medlem har vädjorätt på årsmötet 
Mom 5 Beträffande medlemskap och anslutning till Folkdansringen gäller denna 
organisations stadgar.  
 
§ 3 Verksamhetsår och medlemsavgifter 
Mom 1 Föreningens verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår. 
Mom 2 Medlem erlägger medlemsavgift vars storlek bestäms av föreningsmöte. 
Mom 3 Medlemsavgiften består av tre delar: föreningsavgift samt avgift till Folkdansringens 
riks- och distriktsorganisation. Föreningen betalar medlemsavgift till Distriktet och 
Folkdansringen grundad på antalet medlemmar. 
Mom 4 Hedersmedlem är befriad från föreningsavgift. 
Mom 5 Medlem kan efter skriftlig ansökan och då skäl finns helt eller delvis få befrielse från 
föreningsavgift. Föreningen erlägger i sådant fall distrikts- och riksavgift till Folkdansringen. 
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§ 4 Rapportering till distriktet och Folkdansringen 
Mom 1 Föreningen ska inom en månad efter årsmötet tillställa Distriktet godkänd 
verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 
Mom 2 Föreningen ska rapportera enligt regler fastställda av Folkdansringens riksstyrelse. 
 

§ 5 Årsmöte 
Mom 1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
Mom 2 Årsmötet ska hållas senast under mars månad.  
Mom 3 Till årsmötet kallas samtliga medlemmar. 
Mom 4 Varje medlem har rätt att delta i årsmötet med yttrande och förslagsrätt.  
Mom 5 Valda föreningsfunktionärer bör närvara vid årsmötet. 
Mom 6 Kallelse till årsmötet ska göras minst 15 dagar före mötet. 
Mom 7 Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 
januari. 
Mom 8 Dagordning tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse samt övriga 
årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 10 dagar före årsmötet. 
Mom 9 Varje närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller den mening som årsmötesordförande stödjer, utom vid personval, då lotten av 
gör. 
Mom 10 Röstning sker öppet, om inte annat beslutas.  
Mom 11 Vid årsmötet ska förekomma: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av 

a. ordförande för årsmötet 
b. sekreterare för årsmötet 
c. två protokolljusterare 
d. två rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning 
7. Behandling av revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Behandling propositioner och motioner 

a. Behandling av motioner 
b. Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområde samt  

antal ledamöter i varje sektion 
10. Val av övriga föreningsfunktionärer 
11. Val av revisorer och ersättare för dem enligt § 8, mom 1 
12 Avslutning 
Mom 12 Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda justerare 
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötet. 
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§ 6 Föreningsmöte 
Mom 1 Föreningsmötet är ett beslutande organ mellan årsmötena.  
Mom 2 Ett föreningsmöte ska hållas under verksamhetsåret. 
Ytterligare föreningsmöten kan hållas efter beslut av styrelsen eller om revisorerna eller minst 
tio medlemmar så begär. 
Mom 3 Kallelse utfärdas minst 10 dagar före föreningsmötet och ska innehålla förslag till 
dagordning med de ärenden som ska behandlas. 
Mom 4 Till föreningsmötet kallas samtliga medlemmar. 
Mom 5 Varje närvarande medlem har en röst.  
Mom 6 Röstning sker öppet, såvida inte annat beslutas. 
Mom 7 Protokoll ska föras och justeras av föreningsmötets ordförande samt utsedda justerare 
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter 
föreningsmötet. 
 
§ 7 Styrelse 
Mom 1 Föreningens verksamhet handläggs av en styrelse. Denna är mellan årsmötena, 
respektive föreningsmötet, föreningens högsta beslutande instans. 
Mom 2 Styrelsen väljs av årsmötet 
Mom 3 Styrelsen består av v minst ordförande, sekreterare och kassör. Till styrelsen kan ytterligare 
ledamöter och suppleanter väljas om årsmötet så beslutar. 
Styrelsen har rätt att adjungera personer utan rösträtt. 
Mom 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två 
styrelseledamöter kräver det. 
Minst ett styrelsesammanträde per kvartal ska hållas. 
Mom 5 Föreningens firma tecknas i ekonomiska frågor av ordförande och kassör var för sig. I 
övriga frågor av ordförande och sekreterare var för sig. 
Mom 6 Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller ordförande utslagsröst.  
Mom 7 Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll.  
Mom 8 Styrelsen arbetar efter instruktioner fastställda av årsmötet. 
 
§ 8 Revision 
Mom 1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två 
revisorer och två ersättare för dessa.  
Mom 2 Revisorerna arbetar efter instruktioner fastställda av årsmötet. 
Mom 3 Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelse senast 20 dagar före årsmötet. 
 
§ 9 Valberedning 
Mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet.  
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Mom 2 Valberedningen arbetar efter instruktioner fastställda av årsmötet. 
 
§ 10 Funktionärer och representanter 
Mom 1 Funktionärer och representanter väljs av årsmötet.  
Mom 2 Funktionärer och representanter arbetar efter instruktioner fastställda av styrelsen. 
 
§ 11 Stadgeändring 
Mom 1 Ändring av Föreningens stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra 
följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. 
De två mötena där förslag till stadgeändring behandlas ska äga rum med minst en månads 
mellanrum. 
Mom 2 Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet. 
Mom 3 Beslut om stadgeändring ska godkännas av Folkdansringen 
 
§ 12 Föreningens upplösning 
Mom 1 Beslut om upplösning av Föreningen fattas av två på varandra följande 
medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. 
Mom 2 Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet. 
Mom 3 Beslut om Föreningens upplösning ska godkännas av Folkdansringen.  
Vid föreningen upplösning deponeras samtliga ekonomiska tillgångar hos Folkdansringen. 
Uppstår på orten en ny förening, inom fem år, med anslutning till Folkdansringen äger denna 
rätt att överta tillgångarna. 
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