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STADGAR FÖR FÖRENINGEN HÖGBO FOLKDANSGILLE 
 

Antagna vid årsmöte 2002-02-16 
 

1. Syfte Mom. 1 
Högbo Folkdansgille, som är ansluten till 
Svenska Folkdansringen, har till uppgift: 
- att främst bland ungdom sprida större 
intresse för hembygden och det kulturella 
arvet, 
- att genom gott kamratskap skapa 
livsglädjeoch verka för sund livssyn. 
 
Mom. 2 
Verksamheten syftar i linje med mom. 1 
till ökat intresse för folkdans, sångdans, 
lekar,folkmusik, dräkter, hemslöjd m.m. 
och även i övrigt till arbeta i enlighet 
med Svenska Folkdansringens verksamhet. 
Föreningen är religiöst och politiskt helt 
neutral. 
Föreningen består av aktiva medlemmar, som 
har att erlägga den av årsmötet 
fastställda årsavgiften. 
 

 

2. Rättigheter och skyldigheter Aktiv medlem bör flitigt deltaga i 
föreningens arbete, övningar m.m. och vid 
förekommande uppvisningar,samkväm o.dyl. 
beredvilligt ställa sig till styrelsens 
förfogande, samt i övrigt för föreningens 
framgång. 
 
Medlem bör icke deltaga i annat 
folkdanslags uppvisningar utan att först 
hos dansledaren ha förvissat sig om att 
det icke inverkar menligt på det egna 
lagets verksamhet. 
 
Medlem bör i alla avseende uppträda på ett 
för föreningen hedrande sätt. 
Medlemsavgiften skall erläggas senast den 
sista februari. Medlem kan uteslutas om 
årsavgiften ej betalas i tid. 
Föreningen äger rätt utesluta medlem som 
motarbetar eller bryter mot föreningens 
stadgar. 
 
I sådana fall skall styrelsens beslut vara 
enhällig och ske med slutna röstsedlar. 
Utesluten medlem har vädjorätt hos 
årsmötet. 
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3. Styrelsens sammansättning Föreningens styrelse består av 
ordförande,sekreterare, kassör, dansledare 
och 3 ledamöter till vilket väljs av 
årsmötet för en tid av 2 år och så att 
högst 3 ledamöter avgår samtidigt. 
 
Årsmötet väljer även 2 styrelsesuppleanter 
för en tid av 1 år, vilket ha yttrande- 
och förslags rätt men rösträtt endast då 
styrelsen ej är ordinarie fulltalig. 
För ett år väljer årsmötet 2 revisorer och 
1 suppleant till dessa. 
 
Årsmötet utser firmatecknare. 
 

 

4. Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträde minst 5 ggr/år samt 
när det av föreliggande ärende så 
erfordras. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 
ledamöter är närvarande. 
 
 

5. Föreningsmöten Föreningsmöten hålls när föreliggande 
ärende så erfordras, varvid ett av dessa 
är årsmötet, vilket hålles senast i 
februari. 
På årsmötet skall följande punkter 
behandlas: 

1. Mötets öppnande, samt frågan om 
mötets behöriga utlysande. 

2. Faställande av 
föredragningslistan. 

3. Val av ordförande, sekreterare och 
två protokolljusterare för mötet. 

4. Föredragning av styrelse- och 
revisionsberättelse. 

5. Frågan om ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen. 

6. Rapport, post och skrivelser. 
7. Ekonomi och planering. 
   Årsplan för verksamheten, 
   kommittéerna  
   Årsplan budget  
   Årsavgift 
8. Val av styrelse, revisorer och 

övriga funktionärer. 
9. Övriga ärende 
10. Avslutning 

 
Val och omröstning vid möten sker med 
öppen röstning om ej annat yrkas och med 
enkel majoritet. 
Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 
dagar före mötet 
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6. Revision, Verksamhets- och 
räkenskapsår 

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar 
tiden 1/1 - 31/12.  
Styrelsens verksamhetsberättelse och 
ekonomiska berättelse skall skriftligen 
föreläggas årsmötet. 
 
 

7. Stadgeändring Förslag om ändring av eller tillägg till 
dessa stadgar skall skriftligen 
tillställas styrelsen minst 14 dagar före 
det mötet som föregår årsmötet och 
behandlas på dessa båda möten. För besluts 
giltighet erfordras 2/3 majoritet. 
 
 

8. Upplösning Mom.1 
Beslut om upplösning av föreningen fattas 
på två på varandra följande möten, varav 
ett årsmöte, och under förutsättning att 
minst 4/5 är ense därom. 
Föreningens tillgångar ska efter revision 
förvaltas av Svenska Folkdansringen. 
Medlen sätts in på ett under minst 5 år, 
spärrat bankkonto. Om föreningen under 
denna tid återupptar sin verksamhet 
återgår medlen, i annat fall tillfaller de 
Svenska Folkdansringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


