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Motion 2 till Svenska Folkdansringens Riksstämma 2022 
 

 2022-03-31 

 
Motion om hantering av ansökan om riksorganisationens förtjänsttecken 

 

Vid årets distriktsstämma fick distriktsstyrelsen i uppdrag att lämna in en motion som berör 

riksorganisationens förtjänsttecken. 

 

Bakgrunden till önskemålet var att en förening hade fått avslag på en ansökan utan någon 

motivering till varför. Detta då kriterierna är hemliga. 

 

Skrivningen i stadgarna anses föråldrad och kriterierna för förtjänsttecken bör vara mer 

transparanta. Detta för att medlemmar/föreningar ska få en bättre uppfattning om vad som 

krävs för att få ett förtjänsttecken. 

 

Utdrag ur stadgarna: 

Guldmärket kan tilldelas för synnerligen förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på annat 

sätt utförd särskilt stor insats för Folkdansringen bästa. Märket utdelas restriktivt. 

Riksstyrelsen har upprättat regler för bedömning av inkomna förslag. Dessa regler skall 

normalt hållas kända endast för riksordföranden och vice riksordföranden samt ansvarig 

tjänsteman på rikskansliet. 

 

 

Vi föreslår Riksstämman besluta 

 

att reglerna för förtjänsttecken blir tillgängliga för medlemmarna    

 

att stadgarna skrivs om så att detta blir möjligt 

 

Distriktsstyrelsen 

Folkdansringen Västergötland  
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Riksstyrelsens svar på motion 2 
 

Det finns möjlighet för föreningar och medlemmar att ansöka om förtjänsttecken i Svenska 

Folkdansringen. Att bli tilldelad ett förtjänsttecken är en ära men ingen automatisk rättighet 

när man ansöker. Det är riksstyrelsen via de två ansvariga som tar beslut och det med rättvisa 

och jämlika regler som är uppsatta. Riksstyrelsen anser att den ansökningsblankett som finns 

idag räcker för att den som ansöker ska veta vilka uppgifter som är avgörande för en 

bedömning. Ibland sker en återkoppling, särskilt om det finns frågetecken kring uppgifterna 

som lämnats, tex att man angivit uppdrag men inte antalet år. Om ansökan avslås är det alltid 

pga. att de uppgifter som lämnats i ansökan för personen inte når upp till just det som står i 

stadgarna: synnerligen förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på annat sätt utförd särskilt 

stor insats för Folkdansringen bästa. 

Den bedömningen måste ligga hos några få utvalda och kan inte ske godtyckligt. 

Riksstyrelsen anser att om reglerna för bedömning lämnas ut riskerar ansökningarna bli helt 

enligt reglerna i stället för utifrån vad personen verkligen utfört. I ansökan ska oavkortat det 

stå som efterfrågas, uppdrag, antal år osv. Det krävs ett stort arbete för de föreningar som ska 

ansöka för att hitta rätt uppgifter till ansökan, dvs vilka uppdrag personen utfört och antal år 

mm. I enstaka fall finns det de som har problem med att fylla i ansökan korrekt. Men flertalet 

fyller i korrekt och accepterar utfallet oavsett om den blir beviljad eller får avslag. 

Riksstyrelsen anser att en transparens av bedömningsregler bara skulle leda till en inflation i 

förtjänsttecknet.  
 

Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta 

att avslå motionen. 


