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Proposition 6 – Ändring i arbetsordning för 
riksstyrelsen, revisorer och valberedning. 
 
Med anledning av motion 5 vill riksstyrelsen införa en ny del i arbetsordningen för 
riksstyrelsen. Samtidigt vill vi göra en del språkliga uppdateringar och också uppdatera 
arbetsordningen för valberedningen. Här gäller det främst hur valberedningen ska 
nomineras och vad som gäller för nominering av revisorer. 

 
 

Instruktioner för riksstyrelsen, revisorer och valberedning 
 
Riksstyrelsen 
 
Utmärkelser och förtjänsttecken 
Riksstyrelsen ansvarar för att register förs dels över hedersmedlemmar, dels personer och 
organisationer som tilldelats Folkdansringen utmärkelse- tecken. eller förtjänsttecken.  
 
Medlemsregistrering och avgifter 
Riksstyrelsen ansvarar för att register förs över medlemmar och stödjande medlemmar. 
 
Riksstämma 
Kallelse till riksstämma skall  ska utöver vad som anges i stadgarna också sändas till valda 
riksfunktionärer. 
 
Riksstyrelsen avgör om en riksstämma ska genomföras fysiskt, digitalt eller på annat sätt. Hur 
stämman ska genomföras meddelas i samband med kallelsen. 
 
Kallelse till riksstämman ska också publiceras i Folkdansringens tidskrift och på hemsidan. 
 
Stämmohandlingarna sänds till samtliga som i normal ordning anmält sitt deltagande i 
riksstämman. Stämmohandlingarna sänds även till ombud som anmälts till riksstämman minst två 
veckor före stämman. 
 
Riksstyrelsen svarar för att en ombudslista upprättas. Förändringar och tillägg till ombudslistan 
beslutas av riksstämman i anslutning till justeringen av röstlängden. 
 
Riksstyrelsen (RS) 
Riksstyrelsen utser riksorganisationens internationella representanter, medlemmar i redaktionen för 
Folkdansringens tidskrift samt ledamöter i övriga arbetsgrupper. 
Riksstyrelsen svarar för att Folkdansringens arkiv och bibliotek bevaras i god ordning. En ansvarig 
för arkivfrågor ska utses av riksstyrelsen för att ansvara för organisationens arkiv och bibliotek. 
 
För att svara för löpande förvaltning av Folkdansringens angelägenheter kan Riksstyrelsen RS 
upprätta ett rikskansli. För rikskansliets arbete ska finnas en av riksstyrelsen beslutad 
arbetsordning. 
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Riksstyrelsen ska: 
• Hålla sig väl informerade om distrikten och dess arbete. 
• Hålla distrikten underrättade om arbetet i Riksstyrelsen. 
• Ansvara för utbildningsfrågor. 
• Ansvara för distriktskontakter enligt Riksstyrelsens RS interna beslut. 
• Ansvara för arbetsledning på kansliet och för övrig personal. 
• Till varje riksstämma presentera en budget för nästkommande år och en preliminär budget för 

året därefter. 
• Vara arbetsgivaransvarig för kansli och övrig personal. 
• Nominera stämmoordföranden och stämmosekreterare till riksstämma. Nomineringarna ska 

ingå i valberedningens nomineringslista. 
• Ansvara för representationsuppdrag. 
• Ansvara för information och kommunikation. 
• Ansvara för Riksstyrelsen RS korrespondens. 
• Ansvara för Folkdansringens Hus. 
• Anta arbetsordningen  
 
Riksordföranden ska: 
• Leda Folkdansringen. 
• Förbereda arbetet i Riksstyrelsen RS och leda dess sammanträden. 
• Följa upp att fattade beslut verkställs. 
• Vara Riksstyrelsens RS kontaktperson för valberedningen. 
• Föra Folkdansringens talan. 
 
Vice ordförandena ska: 
• Vid förfall överta ordförandens uppgifter. 
• Föra protokoll vid VU-möten. 
• Svara för kallelser till RS- och VU-sammanträden. 
• Ansvara för förtjänsttecken. 
• Ansvara för ledaren i organisationens tidskrift ”Hembygden”. 
• Sammanställa Riksstyrelsens verksamhetsberättelse Ansvara för att riksorganisations 

verksamhetsberättelse sammanställs. 
• Om flera vice ordföranden utses Uppdragen fördelas uppdragen dem mellan de båda vice 

ordförandena utifrån Riksstyrelsen RS beslut. 
 
Rikskassören ska: 
• Vid varje Riksstyrelse sammanträde riksstyrelsesammanträde lämna ekonomisk rapport. 
• Följa upp ekonomiska beslut. 
• Ansvara för anförtrodda medel och deras bokföring. 
• Ta fram nödvändiga underlag för ekonomiska beslut. 
• Ansvara för årsbokslut och budgetrapporter. 
• Ansvara för den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen. 
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Riksstyrelseledamöter  tilllika ledamöter av sektioner ska: 
• Rapportera till Riksstyrelsen RS om sektionernas verksamhet. 
• Vara budgetansvariga för respektive sektion. 
• Vara budgetansvarig för projekt och arbetsgrupper enligt beslut i Riksstyrelsen. 
  
Riksstyrelseledamöter utan vald specifik roll ska: 
• Rapportera från tilldelade uppdrag till RS. 
• Vara attestansvarig för tilldelade uppdrag. 
 
 
Revisorer 
 
Revisorernas uppdrag omfattar såväl räkenskapsrevision som förvaltningsrevision och ska 
genomföras i enlighet med god redovisningssed och god revisionssed. 
 
 
Valberedningen 
 
Valberedningens arbete ska utföras långsiktigt och med Folkdansringens bästa och ett effektivt 
arbete inom organisationen som mål. Valberedningen ska i sitt arbete ha nära kontakt med riks- och 
distriktsstyrelserna. Under mandatperioden bör valberedningen med någon representant delta i 
Folkdansringens kurser, konferenser och liknande. 
 
• Valberedningen arbetar självständigt. I administrativt och ekonomiskt hänseende ska den dock 

samverka med Riksstyrelsen RS. 
• Valberedningen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och då minst tre av dessa deltar 

i mötet. 
• Valberedningens överläggningar är inte offentliga. Protokoll behöver inte föras, men 

anteckningar över genomförda sammanträden (med angivande av plats, tidpunkt och 
deltagare) ska föras. Fortlöpande information ska lämnas till Riksstyrelsen RS. 

• Den personliga integriteten ska alltid skyddas. Uppgifter lämnade till valberedningen är 
konfidentiella. 

• Det är av väsentlig betydelse att gruppen riksfunktionärer förnyas kontinuerligt. 
Valberedningen ska därför vid nomineringar ta stor hänsyn till antalet tidigare mandatperioder 
för respektive kandidat. 

• Tillfrågade och intresserade personer ska informeras om innebörden och omfattningen av 
aktuella arbetsuppgifter. 

• Valberedningen ska upprätta ett skriftligt förslag till kandidater för alla de val som anges i 
Folkdansringens stadgar §6 mom. 12 c och 12 j. 

• Förslaget ska i varje särskilt fall omfatta det antal personer som ska väljas enligt stadgarna 
eller enligt riksstyrelsens förslag. 

• I förslaget ska kandidaterna presenteras med bild, funktion i förenings-, distrikts- och 
riksorganisationerna om personen har eller innehaft dessa. Dessutom ska det i presentationen 
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framgå respektive kandidat redogöra för vad hon/han vill uträtta inom riksorganisationen 
under mandatperioden. 

• Samtliga övriga personer som till valberedningen meddelat att de accepterar kandidatur ska 
redovisas i bokstavsordning på samma sätt som sker i valberedningens förslag. 

• Valberedningen ska lägga förslag på riksstyrelseledamöterna som geografiskt representerar 
hela ladet. 

• Ledamot i valberedningen som själv åtar sig kandidatur får inom valberedning inte deltaga i 
överläggningar angående den aktuella funktionen med dess kandidater. 

• Valberedningen ska i samråd med riksstyrelsen utröna huruvida krav finns att utse särskilt 
kvalificerad revisor för Folkdansringen. Om möjligt bör valberedningens förslag till revisorer 
omfatta minst en formellt kvalificerad revisor. 

• Kandidater till valberedningen enligt Folkdansringens stadgar §6 mom. 12.j punkt 3 ska 
nomineras av valberedningen. ordförandena i de tre medlemsmässigt största distrikten 

• Valberedningen ska lämna skriftlig lägesrapport vid ordförandekonferenserna. 
• Rikskansliet ska distribuera valberedningens förslag tillsammans med övriga 

riksstämmohandlingar. 
. 
 

Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta 
 
att anta uppdaterad arbetsordning för riksstyrelsen, revisorer och valberedning. 

 


