
  

                       STADGAR  FÖR FOLKDANSLAGET 
                       SLÅTTERGILLET
                                  Reviderade vid årsmötet 22 mars 2014 

§ 1 ÄNDAMÅL

Mom A 
Folkdanslaget Slåttergillet, organisationsnummer 802007-1075 (nedan kallat FSG) är en ideell 
förening, som har till ändamål: att väcka intresse och förståelse för dans, lek, musik, dräkt, slöjd 
mm som har folklig anknytning.

Mom B
FSG är i partipolitiskt och religöst avseende fullt neutralt.

§ 2 MEDLEMSKAP
Mom A
Medlemskap kan erhållas av person som stödjer föreningens ändamål.

Mom B
Föreningen består av:
- medlemmar
- guldmärkesmedlemmar

Mom C
Inträdesansökan ska vara skriftlig och inlämnas till styrelsen.

Mom D
Guldmärkesmedlemmar är medlemmar som erhållit föreningens guldmärke.

Mom E
Medlemskap i FSG innebär även medlemskap i FSG:s kamratförening, (nedan kallad
Kamratföreningen).
För Kamratföreningen finns särskilda stadgar fastställda av FSG

§ 3 AVGIFTER
Mom A
1. Medlemsavgiften ugörs av avgift till FSG.

2. Avgifter till FSG för det kommande verksamhetsåret fastställs av årets sista medlemsmöte.

3. Hela medlemsavgiften ska betalas senast den 31 januari det år avgiften gäller.

Mom B
1. Guldmärkesmedlem, som erhållit märket före 1986, är befriad från medlemsavgift.

2. Befrielse från FSG:s avgift kan av styrelsen beviljas efter därom gjord skriftlig anhållan, t ex
    vid värnplikts fullgörande, längre arbetslöshet eller sjukdom.
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§ 4 ÅRSMÖTE
Mom A    Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse, ekonomisk rapport, 
årsberättelse, valberedningens förslag jämte eventuella motioner och förslag från styrelsen, skall 
vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
Val och omröstning sker med acklamation, såvida ej annorlunda begärs. Vid omröstning fordras
enkel majoritet.

Mom B   Årsmötet är beslutsmässigt om minst 25 procent av medlemmarna är närvarande

Mom C   Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom D
På föredragningslistan för årsmötet skall förekomma:
1 Mötets öppnande.
2 Fråga huruvida årsmötet anser sig stadgeenligt kallat.
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna samt två justerare.
4 Föredragning av årsberättelse samt ekonomisk rapport.
5 Föredragning av revisorernas berättelse.
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7 Val av styrelser för FSG och Kamratföreningen
8 Val av två revisorer med en suppleant.
9 Beslut om firmatecknare.
10 Beslut om ekonomisk handlingsfrihet för FSGs styrelse.
11 Val av:

A Sektioner och övriga funktionärer
B Valberedning

12 Eventuella stadgeändringar
13 Behandling av eventuella motioner och ärenden
14 Övriga frågor
15 Avslutning

§ 5 MEDLEMSMÖTE
Mom A
Ordinarie medlemsmöte hålls kvartal 2, 3 och 4. Dessutom kan styrelsen utlysa extra
medlemsmöte om så erfordras, eller om minst 1/3 av medlemmarna begär detsamma. Kallelse till
medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före utsatt dag.

Mom B Medlemsmötet är beslutsmässigt om minst 25 procent av föreningens medlemmar är 
närvarande.

Val och omröstning sker med acklamation, såvida ej annorlunda begärs. Vid omröstning fordras
enkel majoritet.

Mom C
På medlemsmöte behandlas:
1.Inträden och utträden av medlemmar.
2.Fyllnadsval under verksamhetsåret.
3.Ekonomiska beslut utöver budget och styrelsens handlingsfrihet.

Mom D På årets sista ordinarie medlemsmöte fastställs verksamhetsplan, budget, avgifter och 
ersättningar för det kommande året.
§ 6 STYRELSEN
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Mom A
FSG:s angelägenheter handhas av en styrelse bestående av:
- ordförande
- sekreterare
- kassör
- samt minst 2 övriga ledamöter

Mom B
Kassören är, inför föreningen, ensam ansvarig för föreningens räkenskaper och kassa.
Utbetalning av ej budgeterade medel får ej ske annat än i enlighet med styrelsens eller
medlemsmötes beslut.
Utgifter skall vara styrkta med verifikationer. Föreningens kontanta medel - med undantag för ett
mindre rörelsekapital - skall göras räntebärande i bank. Räkenskaper och kassa ska hållas
tillgängliga för revisorerna närhelst dessa så begär.
Räkenskaperna ska föras per verksamhetsår, lika med kalenderår.

Mom C
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal, har ordförande
utslagsröst.

§ 7 REVISION
Mom A
Revisorerna skall granska FSG:s och Kamratföreningens styrelses förvaltning genom att ta del
av protokoll och andra handlingar samt granska FSG:s räkenskaper och bokslut.

Mom B
Revisorerna ska på årsmötet avlämna revisionsberättelse, även omfattande Kamratföreningen,
med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för de avgående styrelserna.

Mom C
De handlingar som är nödvändiga för revision ska överlämnas till revisorerna senast 1 månad
före årsmötet.

§ 8 FIRMATECKNARE
Firmatecknare utses av årsmötet och äger rätt att teckna föreningens namn på bank-, post- och
övriga officiella handlingar.

§ 9 ARVODEN
Mom A
Arvoden för dans- musik- och lekarrangemang går oavkortat till FSG såvida ej annat beslutats av
styrelse eller medlemsmöte.

Mom B 
Arv och gåvor som tillkommer FSG på belopp över två prisbasbelopp skall av styrelsen placeras i 
samråd med föreningens bank och den årliga avkastningen tillföras verksamhetsfonden. 
Anm. Dessa tillgångar tillhör den egendom som avses i § 14 Mom B.

§ 10 VERKSAMHETSFOND
Mom A
Ändamålet med fonden är att ekonomiskt stödja aktiviteter som syftar till att främja föreningens
ändamål.
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Mom B
Fonden tillförs medel från FSG enligt § 9 Mom A, om dess kapital understiger ett prisbasbelopp.

Mom C
Fonden kan utnyttjas efter beslut på medlemsmöte. Maximalt 75% av fonden kan uttagas vid
varje enskilt tillfälle.

§ 11 SLÅTTRINGEFOND
Mom A
Ändamålet med fonden är att säkerställa underhåll på Slåttringe.

Mom B
Fonden tillförs medel från FSG om dess kapital understiger ett prisbasbelopp.

Mom C
Uttag ur fonden görs enligt plan framlagd av Kamratföreningens styrelse och godkänd av 
budgetbeslutande medlemsmöte.

§ 12 FÖRTJÄNSTTECKEN
Styrelsen kan vid FSG:s jubileumsfester utdela förtjänsttecken till medlem, som utmärkt sig i
arbetet för föreningens bästa.

§ 13 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE
Mom A
Önskan om utträde ur FSG bör ske skriftligt till styrelsen.

Mom B
FSG äger rätt att utesluta medlem, som motarbetar föreningen eller bryter mot dess stadgar.

Mom C
Innan uteslutning sker ska styrelsen utsända skrivelse till medlemmen i fråga. Utesluten medlem
har vädjorätt på nästkommande årsmöte.

§ 14 UPPLÖSNING
Mom A
För att FSG ska kunna upplösas fordras 4/5 majoritet härför på två på varandra följande möten,
därav ett årsmöte. Tid mellan mötena skall vara minst sextio dagar.

Mom B
Om FSG upplöses ska all dess egendom tillfalla välgörenhetsorganisation med 90-konto.
 
§ 15 STADGEÄNDRING
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska skriftligen tillställas styrelsen i god tid
före det medlemsmöte som föregår årsmötet. Förslagen ska behandlas och godkännas av
medlemsmötet samt i oförändrat skick godkännas av årsmötet. För besluts giltighet fordras 2/3
majoritet.

§ 16 ARBETSORDNING
Styrelsen upprättar arbetsordning för funktionärer i FSG.

STADGAR FÖR FOLKDANSLAGET SLÅTTERGILLETS KAMRATFÖRENING
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Reviderade vid årsmötet 22 mars 2014

§ 1 ÄNDAMÅL
Folkdanslaget Slåttergillets Kamratförening u.p.a organisationsnummer 814800-3844. (nedan 
kallat Kamratföreningen) är en ideell förening, som har till ändamål att förvalta föreningens 
fastighet, Brunn 1:69. 
Årsmöten, medlemsmöten och räkenskaper är gemensamma med Folkdanslaget Slåttergillet 
(nedan kallat FSG).

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i FSG innebär även medlemskap i Kamratföreningen.

§ 3 STYRELSE
Kamratföreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utses av FSG:s årsmöte.
Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen ska ha minst två
protokollförda möten per år.
Styrelsen skall till FSGs styrelse inför det budgetbeslutande medlemsmötet lämna en
kostnadsberäknad plan över Slåttringes behov av underhåll och förbättringar under det
kommande året.

§ 4 REVISION
Revision skall ske enligt § 7 i FSG:s stadgar.

§ 5 FIRMATECKNARE
FSGs kassör är firmatecknare. Kassören får delegera vissa frågor till ordföranden i
Kamratföreningen.

§ 6 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Enskild medlem får ej företaga ändringar på Kamratföreningens fastighet och inventarier, som
kan medföra ekonomiska konsekvenser, med mindre än att styrelsen givit sitt godkännande
härtill.

§ 7 FÖRSÄLJNING 
Beslut om försäljning av Kamratföreningens fastighet fattas med 4/5 majoritet av två på varandra 
följande medlemsmöten, därav ett årsmöte. Tiden mellan mötena ska vara minst sextio dagar.

§ 8  UPPLÖSNING   
Mom A
För att Kamratföreningen ska kunna upplösas fordras 4/5 majoritet härför på två på varandra 
följande medlemsmöten, därav ett årsmöte. Tid mellan mötena skall vara minst sextio dagar.

Mom B
Om Kamratföreningen upplöses  ska all dess egendom tillfalla 
A ) FSG, orgnr 802007-1075 om denna existerar annars
B ) välgörenhetsorganisation med 90- konto.

§ 9 ÖVRIGT
Förutom dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgarna för FSG.
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