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Motion 3 antal ombud, Hallands distrikt 
 
Motion om antalet ombud till riksstämman 
Våra stadgar om antalet ombud vid riksstämman har varit oförändrade trots den stora förändring som 
har skett i antalet. Det har i och för sig skett en minskning av antalet när antalet medlemmar har 
förändrats i våra distrikt. 
 
Genom stämmans beslut 2020 om att genomför en stämma varje år har kostnaderna för vår verksamhet 
ökat p å ett dramatiskt sätt, trots att den utredning som låg till grund för beslutet hävdade motsatsen. 
Ökade kostnader måste följas av ökade intäkter om inte underskotten ska växa i höjden. 
När vi får nedskärningar av våra bidrag måste vi se över vår verksamhet för att komma i balans i . 
ekonomin. Även om man att anser att demokratin måste få kosta och det är värdefullt att ha fysiska 
möten så får inte prislappen bli för hög. Det finns idag inte något som talar för att ju fler ombud, desto 
bättre beslut. Effektiviteten kan faktiskt öka med färre ombud. I den ideala världen ska ombuden 
förankra och diskuterat förslag till beslut ute i distrikten. Sker så kan det demokratiska inflytande 
förstärkas. För att vi inte hamna i ett läge med lika röstetal föreslås att vi ska ha ett udda antal ombud. 
 
Vi föreslår 
- att varje distrikt erhåller ett ombud för de första 300 medlemmarna samt ytterligare ett ombud för 
varje påbörjat 300 tal medlemmar, dock högst 4 ombud.  
- att antalet ombud fastställs till 41 ombud, där varje distrikt tilldelas ett ombudet och att övriga ombud 
fördelas i förhållande till antalet medlemmar i varje distrikt. 
 
Hallands distrikt 
Leif Andersson 
 

Motion 4 antal ombud, Folkdansringen Skåne-Blekinge 
 
Folkdansringen Skåne-Blekinge   2021-03-10 
 
Motion till Svenska Folkdansringens Riksstämma 2020 
 
Modernisering av representation 
Svenska Folkdansringen är en levande organisation med en, sedan en tid, krympande medlemsskara 
och en krympande ekonomi på både distrikts- och riksnivå. Men inga förändringar har på länge skett i 
hur distrikten representeras på Riksstämmorna.  
 
Utdrag av gällande stadgar: 
§ 6 RIKSSTÄMMA, Mom 3  
Till riksstämma kallas 61 ombud som representanter för de anslutna föreningarna. Ombud utses 
distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet anslutna föreningarna. Oavsett storlek har varje 
distrikt rätt att representeras av 2 ombud. Antalet ytterligare ombud beräknas efter det antal 
medlemmar för vilka avgift till Folkdansringen betalats under verksamhetsåret närmast före det år 
stämman hålls. Beräkningen sker efter uddatalsmetoden. 
 
  



 Riksstämma 2021 
 Motion 3 & 4 Antal ombud 
 inkl riksstyrelsens svar 

 
 

 
 

Sida 2 av 3 

 
§ 6 RIKSSTÄMMA, Mom. 10 
Varje närvarande ombud har en röst. Med undantag för vad som anges i § 10 och § 11 fattas beslut 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av tjänstgörande 
stämmoordförande, utom vid personval då lotten avgör. 
  
Vi föreslår att varje distrikt skall ha rätt att företrädas av minst ett ombud, samt ytterligare ombud 
kopplat till hur många medlemmar distriktet har. Med fasta gränser för att få fler eller färre ombud, så 
kan organisationen krympa (eller VÄXA) utan problem och antalet ombud förändras från stämma till 
stämma. Då närvaron på riksstämman inte är obligatorisk, ser vi inget behov av att kräva att antalet 
inbjudna ombud skall vara ojämnt.  
Baserat på hur våra distrikt ser ut, förslår vi dessa gränser: 
Upp till 299 medlemmar  -1 ombud 
300-599 medlemmar -2 ombud 
600-899 medlemmar -3 ombud 
900 och fler medlemmar -4 ombud 
Se tabell för hur utfallet skulle bli 2020 vid olika gränsdragningar.  
Att som idag låta varje distrikt företrädas av 2 ombud (och 3 över 600 medlemmar) skulle innebära 
ytterligare 10 ombud och inte ge de önskade besparingarna för de små distrikten. 
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Vi föreslår: 
Att §6, moment 3 i stadgarna ändras till: 

Till riksstämma kallas ombud som representanter för de anslutna föreningarna. Ombud 
utses distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet anslutna föreningarna. Oavsett 
storlek har varje distrikt rätt att representeras av 1 ombud. Distrikt med 300 – 599 
medlemmar har rätt till totalt 2 ombud, distrikt med 600 – 899 medlemmar 3 ombud, 
distrikt med 900 eller fler medlemmar 4 ombud. Antalet ombud beräknas efter det antal 
medlemmar för vilka avgift till Folkdansringen betalats under verksamhetsåret närmast 
före det år stämman hålls.  

 
Styrelsen i Folkdansringen Skåne-Blekinge 
 
 

Riksstyrelsens svar på motion 3 och 4 
 
Riksstyrelsen håller med motionärerna om att en organisationsstruktur och administration 
alltid måste anpassas till rådande omständigheter och att detta bör vara så flexibelt som 
möjligt. Vi har i mångt och mycket kvar organisationen som den såg ut när vi hade som mest 
medlemmar. V har anpassat antalet ombud och minskat det från tidigare 100 till nuvarande 61. 
Vi har också gjort om riksstyrelsen och tagit bort några sektioner och funktioner. 
 
Riksstyrelsen anser dock att distrikten ska kunna ha minst två ombud till på riksstämman. Det 
är inte lätt att sitta i en beslutande församling och vara enda representant för sitt distrikt. Man 
behöver få ha en kollega att bolla saker med och också ta tillbaka information till distriktet.  
För att också kompensera de distrikt som har många medlemmar föreslår riksstyrelsen istället 
att de distrikt som har över 650 medlemmar ska ha rätt till ytterligare ett ombud. 
 
 
Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta 

 
att anse motionen besvarad i och med riksstyrelsens förslag till proposition 5 (stadgar). 
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