
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                 

 

              
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STADGAR 



Stadgar för Guldstalaget, Skellefteå 

 

§ 1 ÄNDAMÅL 
 

Mom 1 

Guldstalaget, Skellefteå, anslutet till Svenska Folkdansringen genom Övre Norrlands distrikt, 

har till uppgift och ändamål: 

 

att skapa intresse för och kunskap om svensk kultur samt väcka kärlek till hembygden. 

att ingjuta livsglädje genom ett gott kamratskap och berikande nöjesliv. 

att  skapa förståelse mellan olika nationers ungdom. 

 

Mom 2 

Verksamheten omfattar studiet och bevarandet av olika former av gångna tiders kultur, såsom 

folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkter, slöjd, folkminnen, hem och hembygd samt 

utvecklandet av ett sunt friluftsliv. 

 

Mom 3 

Guldstalaget, Skellefteå är politiskt och religiöst neutralt. 

 

§ 2 MEDLEMSKAP 

 

Mom 1 

Medlemskap kan vinnas av alla för rörelsen intresserade personer. Som ställer sig dessa 

stadgar till efterträdelse. 

 

Mom 2 

Medlemskap upphör för medlem, som inte inbetalt sina avgifter. 

 

Mom 3 

Styrelsen eller föreningsmöte kan utesluta medlem som inte rättar sig efter dessa stadgar eller 

bevisligen skadar föreningen eller dess verksamhet. Innan uteslutning sker skall vederbörande 

medlem tillskrivas. Utesluten medlem äger vädjorätt till föreningens årsmöte. 

 

§ 3 AVGIFTER 

 

Mom 1 

Medlemsavgiften bestäms på årsmötet, att gälla fr.o.m. följande kalenderår. Avgiften skall 

innefatta avgifter till riksorganisationen. Avgifter skall erläggas senast 15 februari. Befrielse 

eller nedsättning av medlemsavgift till föreningen kan beviljas av styrelsen. 

 

§ 4 STYRELSE OCH FÖRVALTNING 

 

Mom 1 

Verksamheten inom föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är mellan 

årsmötena föreningens beslutande myndighet. 

 

Mom 2 

Styrelsen skall bestå av aktiva medlemmar 

– Lägst tre ledamöter valda av årsmötet, ordförande, sekreterare, kassör. 

– En ledamot från föreningens sektioner och kommittéer vilka väljs av årsmötet. 

 

Mom 3 

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande samt i övrigt konstituera sig. 

  



Mom 4 

Mandattiden för styrelseledamöter skall vara: 

– Ordförande ett år 

– Övriga ledamöter två år, varvid hälften av övriga ledamöter väljs vartannat år. 

– Kassör och sekreterare skall inte väljas samma år. 

– Suppleanter ett år. 

 

Mom 5 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid olika röstetal 

gäller den som biträds av ordförande. Denne äger rätt att låta lotten avgöra. 

 

Mom 6 

Vid styrelsesammanträden skall föras protokoll. Styrelseprotokollet skall justeras av 

ordförande. 

 

Mom 7 

Val och omröstning sker med acklamation, såvida inte annorlunda bestäms. 

 

Mom 8 

Ordförande leder förhandlingar, är sammankallande inom styrelsen samt representerar 

föreningen och för dess talan, om inte annat beslutas. Ordförande och kassör är tillsammans 

firmatecknare. (var för sig). 

 

Mom 9 

Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser och för protokoll vid 

sammanträden. 

 

Mom 10 

Kassören förvaltar alla föreningens kontanta medel som skall göras räntebärande i bank och är 

ansvarig för bokföringen. 

 

Mom 11 

Styrelsen utser inom sig ansvarig för medlemsregistret. 

 

Mom 12 

Styrelsen fastställer tid för årsmötet. 

 

Mom 13 

Styrelsen åligger: 

 

att  leda föreningens arbete mellan årsmötena. 

att utgöra den förenande länken mellan medlem och distriktsorganisation. 

att ge riktlinjer för det totala arbetet inom föreningen. 

att vid förfall i styrelsen eller sektioner omedelbart kontakta valberedningen. 

att verkställa års- och kvartalsmötesbeslut. 

att handlägga löpande ärenden. 

att administrera föreningens kursverksamhet. 

 

§ 5 SEKTIONER 

 

Mom 1 

Föreningens olika uppgifter fördelas på sektioner, vilkas antal och verksamhetsområden 

bestäms av årsmötet. Varje sektion skall bestå av en sektionsledare och erforderligt antal 

ledamöter, som väljs av årsmötet. 

 

Mom 2 

Mandattiden skall vara ett år för sektionsledamöter. 

 



§ 6 VALBEREDNING 

 

Valberedningen skall bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka väljs av årsmötet. Mandattiden 

skall vara tre år med successiv turordning, varvid en ny ledamot väljs varje år. 

 

§ 7 REVISION 

 

Mom 1 

Årsmötet väljer två revisorer jämte en suppleant. Mandattiden skall vara ett år. 

 

Mom 2 

Verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår. Revisorerna bör kvartalsvis kontrollera 

bokföringen och följa verksamheten under året. Föreningens räkenskaper skall vara förelagda 

revisorerna senast den 15 januari. Revisionen skall vara avslutad senast den 25 januari. 

 

§ 8 SAMMANTRÄDEN 

 

Mom 1 

Ordinarie föreningsmöte skall hållas två gånger per år, kallelse skall anslås senast 14 dagar 

före mötet. 

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande myndighet skall äga rum senast den 20 

februari. Kallelse med föredragningslista skall utsändas minst 14 dagar före årsmötet. Motioner 

skall skriftligen inges till styrelsen minst en månad före årsmötet. Extra möten skall hållas, om 

årsmötet, styrelsen, revisorerna eller minst 10 medlemmar så anser påkallat. 

 

Mom 2 

Vid årsmötet skall följande dagordning tillämpas: 
 
1 Årsmötets öppnande 
2 Godkännande av dagordningen 
3 Kallelse - utgått i tid 
4 Val av presidium 

a/ Ordförande 
b/ Sekreterare 
c/ Justerare, 2 st att justera protokollet 

5 Fullmakter, röstlängd 
6 Styrelsens och sektionens verksamhetsberättelse 
7 Revisorernas berättelse 
8 Beslut om ansvarsfrihet 
9 Medlemsavgifter och medlemsåldrar för nästa år 
10 Arvoden, reseersättningar 
11 Motioner 
12 Verksamhetsplan föråret 
13 Budget för året 
14 Styrelsens och sektionens sammansättning 
15 Val 

a/ Styrelse  
b/ Sektionen 
c/ Revisorer och suppleant 
d/ Valberedning 
e/ Ombud till distriktsstämman 

16 Övriga frågor 
 a/ 
 b/ 
17 Avslutning - fika i någon form 
 
Protokollet från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom fyra veckor efter 
årsmötet. 



 
Mom 3 

Val och omröstning sker öppet, såvida inte annorlunda begärs. Vid lika röstetal gäller den mening 
som omfattas av ordförande. Varje närvarande medlem äger en röst. Frånvarande medlem har att 
rätta sig med de närvarandes beslut. 
 
§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE 
 
Mom 1 

Vid beslut om föreningens upplösande skall minst ¾ av de närvarande vara eniga därom på två på 
varandra följande ordinarie möten varav ett årsmöte. Sammanträden skall äga rum med minst en 
månads mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar, 
minst en månad före sammanträdet. Om föreningen upplöses och inte inom två år upptar sin 
verksamhet, skall egendomen tillfalla Bengt Frykmos 50-årsfond, som återlämnar densamma vid 
en eventuell reorganisation av föreningen. 
 
§ 10 STADGEÄNDRING 
 
Mom 1 

Beslut om ändring av dessa stadgar, skall fattas av två på varandra följande ordinarie 
medlemsmöten varav ett ordinarie årsmöte, samt skall på vartdera mötet biträdas av minst 2/3 av 
de avgivna rösterna. 
Sammanträdena skall äga rum med minst en månads mellanrum och besluten skall vara 
likalydande. 
Förutom dessa stadgar gäller stadgar för Svenska Folkdansringen och dess Övre Norrlands 
Distrikt. 
 
 
  



Stadgarna är antagna för första gången vid årsmötet den 7 februari 1971. 
 
Reviderade för första gången vid årsmötet den 4 februari 1991 och för andra gången vid 
kvartalsmötet/extra årsmöte den 22 april 1991. 
 
Reviderade för första gången vid årsmötet den 8 februari 1995 och på extra kvartalsmöte/extra 
årsmöte den 9 maj 1995. 
 
Reviderade för först gången på kvartalsmötet den 1 december 2009 andra gången vid årsmöte 
den 16 februari 2010. 

Reviderade för första gången vid årsmöte den 18 februari 2014 och för andra gången på extra 
årsmöte den 18 mars 2014. 


