
Stadgar för 

 

Folkdansringen Övre Norrland är ett distrikt inom Svenska Folkdansringen. Tidigare namn 

var Övre Norrlands distrikt av Svenska Folkdansringen, som i sin tur förut hette Svenska 

Ungdomsringen för Bygdekultur. 

 

Stadgarna var:  

*Fastställda första gången 1 april 1969 i Luleå 

*Senast reviderade 21 mars 2004 i Skellefteå  

*Uppdaterade m a a namnändring och ensning av ansökningsdatum till fonderna, 

antogs 24 mars 2013 vid distriktsstämma i Umeå. 

 

Bengt Frykmos 50-årsfond 

Fastställda första gången 28 mars 1971 i Lycksele 

Senast reviderade 26 mars 2006 i Skellefteå 

Uppdaterade 24 mars 2013 i Umeå. 

 

Vifast Björklunds minnesfond 

Fastställda första gången 19 mars 1989 i Gällivare 

Senast reviderade 26 mars 2006 i Skellefteå 

Uppdaterade 24 mars 2013 i Umeå. 
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§ 1 Ändamål 

Mom 1. Övre Norrlands distrikt av Svenska Folkdansringen, i fortsättningen kallat 

Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål är att studera, 

sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. 

Distriktet är en ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

Mom 2. Distriktet omfattar Västerbottens och Norrbottens län. 

 

Mom 3. Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång och 

klädskick, men även hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk. 

 

Mom 4. 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. 

 

Mom 5. Distriktets uppgift är att: 

 verka inom det geografiska området för sammanhållning mellan olika 

föreningar inom Svenska Folkdansringen (i fortsättningen kallad enbart 

Folkdansringen) 

 verka för bildande eller anslutning av föreningar vilkas verksamhet 

sammanfaller med Folkdansringens 

 utgöra kontaktlänk mellan Distriktets föreningar och Folkdansringen 

 tillvarata och främja föreningarnas intressen 

 verka för utbildning och vidgat kunnande inom Folkdansringens 

verksamhetsområde 

 leda dokumentation inom gruppen av sakområden som nämns i § 1 mom 3, 

om möjligt i samverkan med andra föreningar/organisationer. 

 

§ 2.  Medlemskap och anslutning 

Mom 1. För medlemskap och anslutning till Folkdansringen gäller Folkdansringens 

stadgar § 2 mom 3-5 och 7. Enligt stadgar antagna vid 2004 års riksstämma 

lyder denna text:  

Mom 3 anslutning till Folkdansringen kan beviljas förening, som ägnar sig åt någon i § 1 

nämnd verksamhet och som i övrigt främjar Folkdansringens syften och vill rätta 

sig efter dess stadgar. 

Mom 4 varje i Sverige verksam förening ansluten till Folkdansringen hänförs till ett av 

Folkdansringens distrikt. Förening som ej är verksam i Sverige, direktansluts. 

Mom 5 förening som önskar anslutning till Folkdansringen ska göra skriftlig ansökan. 

Beslut om anslutning fattas av riksstyrelsen efter yttrande av berört distrikt. 

Mom7 anslutna föreningar ska inom en månad efter sitt årsmöte tillställa 

Folkdansringen godkänd verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

och revisionsberättelse. Ansluten förening ska rapportera enligt regler 

fastställda av riksstyrelsen. 

Mom 2. Förening, som inte följer sina stadgar eller bevisligen skadar Folkdansringens 

verksamhet, kan uteslutas av riksstyrelsen. 

Förening, som blivit utesluten, kan överklaga hos riksstämman. 

 

Mom 3. En person, som gjort sig synnerligen förtjänt av distriktets aktning, kan kallas 

till hedersledamot. Beslut fattas av distriktsstyrelsen. 

 



Mom 4. Medlem kan vara ansluten till flera föreningar, men redovisas till 

Folkdansringen endast genom en förening, efter överenskommelse mellan 

respektive föreningar. 

 

§ 3. Verksamhetsår och medlemsavgifter 

Mom 1. Distriktets verksamhetsår ska sammanfalla med kalenderår. 

 

Mom 2. Förening ska betala distriktsavgift till Distriktet senast under verksamhetsårets 

andra kvartal grundad på antalet medlemmar. För nya medlemmar inbetalas 

avgiften efterhand som de beviljas inträde i organisationen. Distriktsavgiftens 

storlek beslutas på distriktsmöte enligt § 5 mom 11 punkt 10 b. 

 

Mom 3. Distriktet kan efter skriftlig ansökan och då skäl härtill föreligger helt eller 

delvis meddela befrielse från distriktsavgift. 

 

§ 4 Rapportering till Folkdansringen 

Distriktet ska inom en månad efter Distriktsstämma sända godkänd 

verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse till 

Folkdansringen. 

Distriktet ska även i övrigt rapportera enligt regler fastställda av riksstyrelsen. 

 

§ 5 Distriktsstämma 

Mom 1. Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ. 

 

Mom 2. Distriktsstämman ska hållas årligen senast under mars månad. 

 

Mom 3. Till distriktsstämman kallas föreningsombud enligt regel i detta moment. 

Antalet ombud kallas i förhållande till respektive förenings medlemstal enligt 

Folkdansringens medlemsregister föregående år. Därvid ska ombuden uppgå till  

  Antal ombud  antal medlemmar 

  2  -50      

  3  51-75  

  4  76-      

 

Mom 4. Varje medlem har rätt att delta i distriktsstämman med yttrande- och 

förslagsrätt. 

 

Mom 5. Distriktsstyrelsens ledamöter, föredragande revisor och föredragande i 

valberedningen bör närvara vid distriktsstämman och äger rösträtt. 

Distriktsstyrelsen och föredragande i valberedningen äger ej rösträtt i 

ansvarsfrågor. I övrigt har distriktsstyrelsen rätt att kalla de personer som 

bedöms behöva närvara vid distriktsstämman. 

 

Mom 6. Kallelse till distriktsstämma ska sändas till föreningarna och övriga deltagare 

minst tre månader före mötet. 

 

Mom 7. Motioner, som ska behandlas på distriktsstämma, ska vara distriktsstyrelsen 

tillhanda senast den 1 februari. Distriktsstyrelsen utsänder, i förekommande fall, 

yttrande.  

 

Mom 8. Förslag till föredragningslista ska upprättas av Distriktsstyrelsen. Den ska 

sändas till föreningar och kallade deltagare senast tjugo dagar före stämman, 



tillsammans med verksamhets- och revisionsberättelse samt övriga 

stämmohandlingar. 

 

Mom 9. Varje närvarande ombud har en röst. Närvarande ombud kan dessutom genom 

fullmakt rösta för ytterligare ett ombud. Fullmakt ska anmälas vid 

ombudsuppropet. 

 Med undantag för vad som anges i § 11 mom 2 och § 12 mom 1 fattas beslut 

med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 

tjänstgörande stämmoordförande, utom vid personval, då lotten avgör. 

 

Mom 10. Röstning sker öppet såvida inte annat beslutas. 

 

Mom 11. Vid distriktsstämma ska i princip följande arbetsordning gälla: 

   1.  Stämmans öppnande 

   2.  Upprop, fullmakter, röstlängd, beslutsmässighet  

   3.  Frågan om stämmans behöriga utlysning 

   4.  Fastställande av föredragningslista 

   5.  Val av: 

 a) ordförande för stämman 

  b) sekreterare för stämman 

  c) två protokolljusterare 

  d) två rösträknare 

  6.  Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning 

   7.  Behandling av revisorernas berättelse 

   8.  Frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

   9.  Utredningar och motioner 

 10.  Behandling av propositioner 

a) fastställande av verksamhetsplan och budget för stämmoåret och 

preliminärt för det kommande året 

b) fastställande av distriktsavgifter för nästa år samt preliminärt för 

året därefter 

c) fastställande av ersättningar till funktionärer och ombud för 

resor och utlägg 

  d) fastställande av sektionernas antal och sammansättning 

 11.  Val av distriktsfunktionärer enligt följande: 

  a) distriktstyrelseledamöter enligt § 7 mom 3  

b) ledamöter i sektionerna varav en ledamot i respektive sektion 

ska vara sammankallande 

c) ombud till Folkdansringens riksstämma 

d) ledamot till valberedningen enligt § 9 

e) övriga val. 

 12.  Val av revisorer och ersättare för dem enligt § 8 

 13.  Ärenden som ej kräver beslut 

 14.  Tidpunkt för nästa års distriktsstämma 

 15.  Avslutning 



 

Mom 12. Protokoll ska föras och justeras av årsmötets ordförande samt utsedda 

justeringspersoner. 

 Justerat protokoll ska finnas till första distriktsstyrelsesammanträdet, ca sex 

veckor efter distriktsstämman. 

 

Mom 13. Ersättning för resekostnader och uppehälle utgår till de funktionärer som 

omnämns i mom 5 ovan, samt till föreningsombud till ett antal som framgår av 

tabell i § 5. Ersättningens storlek utgår enligt föregående distriktsstämmas 

beslut. 

 

§ 6 Extra distriktsstämma 

Mom 1. Extra distriktsstämma ska hållas om distriktsstyrelsen, revisorerna eller minst 

hälften av föreningarna så önskar. 

 

Mom 2. Kallelse till extra distriktsstämma ska ske minst fyra veckor före dess hållande.  

 

Mom 3. Propositioner som ska behandlas på extra distriktsstämma ska sändas ut 

tillsammans med kallelsen. 

 

Mom 4. Motioner som ska behandlas på extra distriktsstämma ska vara distriktsstyrelsen 

tillhanda senast två veckor före den extra distriktsstämman.  

 

Mom 5. I övrigt gäller samma principer som vid ordinarie distriktsstämma. 

 

§ 7. Distriktsstyrelse 

Mom 1. Distriktets verksamhet handläggs av en distriktsstyrelse. Denna är mellan 

distriktsstämmorna distriktets högsta beslutande instans. 

 

Mom 2. Distriktsstyrelsen väljs av distriktsstämman för en tid av två år. Vid val första 

gången väljs ordförande och sekreterare för en tid av två år och övriga ledamöter 

för en tid av ett år. 

 

Mom 3. I distriktstyrelsen ska ingå 

a) distriktsordförande, distriktssekreterare, distriktskassör 

b) två ledamöter 

c) en ledamot från varje sektion 

d) ytterligare en ledamot från vardera Västerbottens och Norrbottens län 

Ledamöterna enligt punkt a utgör distriktets verkställande utskott (DVU). 

 

Mom 4. Avgår styrelseledamot under löpande verksamhetsår gör distriktsstyrelsen inom 

sig en lämplig omfördelning av uppgifter eller omplacering beträffande 

ledamöternas funktion. På nästkommande distriktsstämma ska fyllnadsval 

förrättas för återstående mandattid. 

 

Mom 5. Distriktsstyrelsen sammanträder för att kunna genomföra den verksamhet som 

distriktsstämman beslutat, dock minst tre gånger per år.  

 

Mom 6. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.  

 



Mom 7. Till distriktsstyrelsemöte bör kallas annan funktionär när vederbörandes 

verksamhetsområde berörs. Revisorer och valberedare ska kallas till minst ett 

distriktsstyrelsemöte under varje år. 

 

Mom 8. Distriktsstyrelsen ska under året ha en uppdaterad och fungerande 

arbetsordning. Vid styrelse- och VU-sammanträde ska protokoll föras. 

Styrelseprotokoll ska justeras av ordförande samt en justerare. Protokoll ska av 

sekreteraren sändas till styrelsens och sektionens/ernas ledamöter samt till 

föreningarna och distriktets revisorer och valberedare. 

 

Mom 9. Distriktets VU åligger att verkställa stämmo- och styrelsebeslut samt att besluta 

i ärenden av brådskande natur.  

 

Mom 10.  Distriktets firma tecknas av distriktsordförande och distriktskassör var för sig. 

Teckningsrätt och utanordningsrätt för respektive verksamhetsår ska beslutas 

vid konstituerande styrelsemöte efter distriktsstämma.  

 

§ 8 Revision 

 För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning väljer 

distriktsstämman för två år två revisorer och två ersättare för dessa. Vid val 

första gången väljs en ordinarie och en ersättare för en tid av två år och övriga 

för en tid av ett år.  

 

§ 9 Valberedning 

 Valberedningen väljs av distriktsstämman på förslag från sittande 

distriktsstyrelse. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter med successivt val. 

Mandattiden ska vara tre år. Första gången väljs tre ledamöter, en på tre, en på 

två och en på ett år. 

 

§ 10  Sektioner 

Mom 1. Sektionsledamöterna väljs av distriktsstämman på ett år.  

 

Mom 2. Distriktets olika arbetsuppgifter fördelas på en eller flera sektioner vilkas antal 

och verksamhetsområden beslutas av distriktsstämman. 

Varje sektion ska bestå av sektionsledare och minst två ledamöter som väljs av 

stämman. 

 

Mom 3. Sektionen/erna ska sammanträda minst en gång per arbetstermin. Redovisning 

av sektionens/ernas planer ska lämnas till distriktsstyrelsen för beslut. 

 

Mom 4. Sektionen/erna är inom sitt/sina områden rådgivande organ till distriktsstyrelsen 

och föreningar.  

Sektionen/erna är även rådgivande och verkställande organ när det gäller 

distriktets kursverksamhet och ska upprätthålla regelbunden kontakt med 

föreningarnas verksamhetsledare. 

 

 

 



§ 11 Stadgeändring 

Mom 1. Ändring av distriktets stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra 

följande distriktsstämmor, varav en ska vara ordinarie.  

 

Mom 2. Besluten ska fattas med minst 2/3 majoritet. 

 

Mom 3. Beslut om stadgeändring ska godkännas av Folkdansringen för att vinna laga 

kraft. 

 

 

§ 12 Distriktets upplösning 

Mom 1. Beslut om upplösning av distriktet fattas av ordinarie distriktsstämma. Därvid 

krävs att beslutet biträds av minst 2/3 av de röstande.  

 För att vinna laga kraft ska beslutet bekräftas på följande ordinarie 

distriktsstämma. Även då krävs att beslutet biträds av minst 2/3 av de röstande. 

 

Mom 2. Distriktet får ej upplösas så länge tre eller flera föreningar kvarstår inom 

detsamma. 

 

Mom 3. Beslut om distriktets upplösning ska godkännas av Folkdansringen. 

 

Mom 4 Eventuella tillgångar ska vid upplösning fördelas enligt följande: 

- kontanta och fonderade medel ska fördelas på de kvarstående föreningarna, 

procentuellt enligt antalet registrerade medlemmar två verksamhetsår innan 

upplösningen träder i kraft. 

- dokument, dokumentation och produktionsrättigheter, samt material kopplat 

till detta, ska överföras till Svenska Folkdansringen. Bekräftelse av detta tas 

genom beslut av den distriktsstämma som bekräftar beslutet om upplösning. 

 

 



 

Stadgar för Bengt Frykmos 50-årsfond 

 

§ 1 Ändamål 

Fonden instiftades i samband med Bengt Frykmos 50-årsdag den 21 mars 1971. 

Fondens kapital utgörs av gåvor från vänner samt medlemmar och föreningar i 

Svenska Folkdansringen (tidigare kallad Svenska Ungdomsringen för 

Bygdekultur). Ändamålet med fonden är att främja kulturell verksamhet inom 

Svenska Folkdansringen. 

 

§ 2 Förvaltning 

Fonden förvaltas av Folkdansringen Övre Norrland. Distriktsstyrelsen ska 

utgöra fondens styrelse. 

 

§ 3 Fondkapital 

 Fondkapitalet ska förvaltas med bästa möjliga placering och får ej realiseras. 

 

§ 4 Stipendier 

Storleken på ett stipendium ur Bengt Frykmos 50-årsfond får vara högst 5 000 

kr. Stipendiet delas ut under distriktsstämman till en (1) förtjänt person eller 

delas till två (2) förtjänta personer. 

Stipendiet ska i första hand utgöras av föregående års fondavkastning. Vid 

behov används i andra hand föregående års inkomna medel. I tredje hand får 

fondens kapital brukas. 

Om stipendiebeloppet inte når upp till 5 000 kr genom ovanstående, kan 

styrelsen utöka det upp till högst 5 000 kr genom att nyttja distriktets eget 

kapital. 

Stipendiet ska alltid uppgå till minst 3 000 kronor. 

 

§ 5 Ansökan om stipendium 

Ansökan om stipendium ställs till distriktsstyrelse av förening eller av 

verkställande utskottet och ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 30 

november årligen. 

 

§ 6 Stadgeändring 

Ändringar och tillägg till dessa stadgar beslutas av distriktsstämma. För beslut 

erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande distriktsstämmor varav 

minst en ordinarie. 

 

§ 7 Upplösning 

I det fall Folkdansringen Övre Norrlands ombildas eller upplöses, ska fondens 

förvaltning övertas av riksstyrelsen för Svenska Folkdansringen. 

 

 

 

 

 

 



 

Vifast Björklunds minnesfond 

 

 

§ 1 Ändamål 

Fonden instiftades i samband med Vifast Björklunds bortgång den 20 november 

1988. Ändamålet är att stödja främst medlemmar i Svenska Folkdansringen 

(tidigare kallad Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur) som vill utbilda sig 

inom de områden Vifast verkade, t.ex. slöjd, dräktkunskap, folkmusik eller övrig 

folklig tradition. Fonden vänder sig i första hand till ungdomar under 26 år. 

 

§ 2 Förvaltning 

Fonden förvaltas av Folkdansringen Övre Norrland av Svenska Folkdansringen. 

Fondstyrelsen utgörs av distriktsstyrelsen samt två (2) ledamöter under 26 år. 

Dessa väljs av distriktsstämman. Fondkapitalet ska förvaltas med bästa möjliga 

placering och får ej realiseras. 

 

§ 3 Stipendier 

Storleken på ett stipendium ur Vifast Björklunds Minnesfond får vara högst 

5 000 kr. Stipendiet delas ut en gång per år i form av ett stipendium till en (1) 

stipendiat eller delas till två (2) stipendiater. 

Stipendiet ska i första hand utgöras av föregående års fondavkastning. Vid 

behov används i andra hand föregående års inkomna medel. I tredje hand får 

fondens kapital brukas. 

Om stipendiebeloppet inte når upp till 5 000 kr genom ovanstående, kan 

styrelsen utöka det upp till högst 5 000 kr genom att nyttja distriktets eget 

kapital. 

Stipendiet ska alltid uppgå till minst 3 000 kronor. 

 

 

§ 4 Ansökan 

Ansökan om stipendium ur Vifast Björklunds minnesfond insändes av sökande 

till distriktsstyrelsen senast 30 november årligen. Under närmast i tiden liggande 

distriktsstyrelsesammanträde fattas beslut om tilldelning av stipendiet. 

 

 Ansökan ska innehålla: 

- sökandens namn, ålder och adress 

- sökandens motiv till ansökan 

- beskrivning över vad stipendiet ska användas till och önskat belopp. 

 

§ 5 Stadgeändring 

Ändringar eller tillägg till dessa stadgar ska beslutas av distriktsstämma. För 

giltiga beslut erfordras 2/3 majoritet på två på varandra följande distrikts-

stämmor varav minst en ordinarie. 

 

§ 6 Upplösning 

I det fall Folkdansringen Övre Norrland ombildas eller upplöses, ska fondens 

förvaltning övertas av en kulturell instans, vars verksamhet stämmer med 

inriktningen i § 1. Beslut om detta ska tas av den distriktsstämma som bekräftar 

beslutet om upplösning. 


