STADGAR
Göteborgs National Dans Sällskap
Bildat 1915
Anslutet till Svenska Folkdansringen

§1 Ändamål
Föreningens ändamål är att skapa intresse för, och sprida kunskap om svensk Bygdekultur,
såsom dräkt, dans, musik och slöjd. Föreningens ändamål är också att sprida livsglädje genom
ett gott kamratskap och ett berikande nöjesliv.
§2
Föreningen är neutral avseende politik, religion, etnicitet och sexuell läggning.
Föreningen är ansluten till Svenska Folkdansringen.
§3 Medlemskap
Mom 1
Medlemskap i föreningen skall vara öppet för alla som är villiga att arbeta för föreningen och
dess ändamål.
Mom 2
Person under 16 år kan väljas in som juniormedlem.
Mom 3
Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen samtidigt som gällande årsavgift betalas, vilken
i händelse av avslag återställs. Styrelsen behandlar ansökan och föreslår inval på
nästkommande möte då öppen omröstning sker.
Mom 4
Medlem som samtidigt önskar medlemskap i annan förening ansluten till Svenska
Folkdansringen bör meddela styrelsen detta.
Mom 5
Till hedersmedlem kan utses person som genom synnerligen förtjänstfullt arbete främjat
föreningen och dess ändamål. Förslag lämnas till styrelsen, vilken behandlar detsamma och
föreslår årsmötet att fatta beslut.
Mom 6
Medlem, som trots påminnelse inte betalt gällande årsavgift, skall uteslutas på följande möte.
Söker person, som uteslutits på detta sätt, på nytt inträde i föreningen betalas det belopp som
resterade vid uteslutningen, samtidigt som ny medlemsansökan lämnas till styrelsen.
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§4 Styrelse
Mom 1
Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter samt två ersättare. Ordinarie ledamöter
är ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och vice sekreterare. De ordinarie
ledamöterna väljs på två år vardera. Ordförande, kassör och vice sekreterare väljs ena året.
Sekreterare och vice ordförande väljs året därefter. Ersättarna väljs på ett år.
Mom 2
Styrelsen skall förbereda ärenden till möten, verkställa fattade beslut och mellan
medlemsmötena leda föreningens arbete och tillvarata dess intressen. Vid årsmöte skall
styrelsen redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning avseende föregående års
verksamhet.
Mom 3
Ordförande, sekreterare, och kassör utgör tillsammans styrelsens arbetsutskott (AU).
AU sköter de löpande ärendena. AU är tillsammans föreningens firmatecknare med undantag
av vad som stadgas i mom. 4. Styrelsen förvaltar gemensamt föreningens tillgångar och är
ansvariga för desamma.
Mom 4
Kassören är ansvarig för föreningens räkenskaper och bokföring. Utbetalning av medel får inte
ske annat än i enlighet med styrelsens beslut. Utgifterna skall vara styrkta med vederbörliga
verifikationer. Vidare har kassören skyldighet att på begäran av styrelsen eller revisorerna hålla
räkenskaperna tillgängliga för granskning.
Mom 5
Styrelsen sammanträder då så anses påkallat. Ordinarie möte skall alltid föregås av
styrelsemöte. Ordföranden är sammankallande.
Vid styrelsemöte äger samtliga kallade yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt äger dock endast
ordinarie ledamot samt vid förfall dennes ersättare. För att styrelsemöte skall vara giltigt
fordras att minst tre (3) röstberättigade ledamöter är eniga om besluten.
Mom 6
Till styrelsemöte bör även dans- och musikledare kallas. Därutöver kan även företrädare för
övriga verksamhetsgrenar kallas.
§5 Dansledare
Mom 1
Dansledare väljs av årsmötet. Sammankallande dansledare utses av årsmötet.
Mom 2
Dansledarna skall arbeta efter föreningens ändamål.
Mom 3
Sammankallande dansledare företräder dansledarna vid styrelsemöte, eventuell ersättare utses
av dansledarna.
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§6 Övriga funktionärer
Mom 1
Vid årsmöte väljs även övriga funktionärer och kommittéledamöter för föreningens
verksamheter. Antal och funktion bestäms vid varje tillfälle.
Mom 2
Föreningens funktionärer är rapporteringsskyldiga till styrelsen. Rapport bör även lämnas vid
föreningens medlemsmöten. God kontakt skall även hållas med eventuellt motsvarande organ
inom distrikts- och riksorganisation.
Mom 3
Funktionärerna för de olika verksamheterna skall sinsemellan vid behov utse företrädare till
styrelsens möten.
§7 Revision
Mom 1
Styrelsens verksamhet och dess förvaltning granskas av två revisorer, vilka väljs vid årsmötet.
Båda väljs på två år, varvid en väljs ena året och en året därefter. Dessutom väljs två ersättare
på ett år.
Mom 2
Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och räkenskaper och vid varje årsmöte
lämna fullständig revisionsberättelse.
Mom 3
Revisorerna har skyldighet att företa revision när minst tio medlemmar begär det.
§8 Medlemsavgifter
Mom 1
Årsavgift bestäms vid 4:e kvartalsmöte för kommande året.
Årsavgiften skall betalas inom fastställd tid.
Mom 2
Person, som ingått som medlem i föreningen under sista kvartalet, betalar halv avgift.
Mom 3
Hedersmedlem betalar inte avgift.
§9 Rösträtt
Hedersmedlem och medlem som betalt sin årsavgift, har rösträtt.
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§10 Möten
Mom 1
Föreningen sammanträder för årsmöte under 1:a kvartalet på plats och tid som
styrelsen bestämmer, samt därutöver minst en gång under andra halvåret.
Mom 2
Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. I kallelsen
bör de viktigaste punkterna anges.
Mom 3
Styrelsen kan vid behov utlysa extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, då
minst 10 medlemmar eller revisorerna kräver det. Andra frågor än de i kallelsen angivna får
inte behandlas på dessa möten.
Mom 4
Kallelse till extra möte skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före mötet.
Mom 5
Vid såväl styrelsens som föreningens möten fattas beslut genom enkel majoritet bland de
närvarande medlemmarna, utom i de fall det gäller stadgeändring och upplösning. Mötets
ordförande har utslagsröst.
Mom 6
Ordinarie och extra möten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som infunnit sig.
§11 Valberedning
Mom 1
Valberedningen skall bestå av två medlemmar, vilka väljs vid årsmötet. Båda väljs på två år,
varvid en väljs ena året och en året därefter.
Mom 2
Valberedningen skall se till att det finns minst ett valbart namn till varje post, till vilken val
skall hållas.
Mom 3
Valberedningens förslag skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.
§12 Verksamhet
Verksamheten skall om möjligt hållas en gång i veckan på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
§13 Särskilda bestämmelser
Medlem får inte utan medgivande av styrelse eller medlemsmöte anordna tillställning i
föreningens namn eller representera föreningen.
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§14 Representation inom distriktet
Mom 1
Vid distriktets ombudsmöten representeras föreningen av ombud eller ersättare, till antal som
bestäms enligt distriktets stadgar. Föreningens ordförande är ordinarie ombud. Övriga ombud
och ersättare skall utses vid årsmötet för en tid av ett år.
Mom 2
Ombud skall vid ombudsmöte föra föreningens talan och på bästa sätt tillvarata dess intressen.
Om möjligt skall ombud vid viktiga frågor först ha inhämtat föreningens ståndpunkt.
Mom 3
Ombud är rapporteringsskyldiga inför föreningen. Rapport skall snarast lämnas på lämpligaste
sätt, dock senast vid nästkommande kvartalsmöte.
§15 Stadgeändring
Mom 1
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen lämnas till styrelsen eller tas
upp till en förberedande diskussion vid föreningens möten.
Mom 2
För att ändring skall kunna godkännas fordras att förslaget godkänns på två på varandra
följande möten. Minst 2/3 majoritet fördras för godkännande.
§16 Upplösning
Mom 1
Föreningen kan inte upplösas så länge minst tio (10) medlemmar önskar kvarstå. I händelse om
beslut av upplösning kan sådan äga rum endast då beslut fattas med 3/4 majoritet på två på
varandra följande ordinarie möten varav ett årsmöte.
Mom 2
Vid beslut om upplösning skall befintliga tillgångar, efter företagen revision, tillfalla
Göteborgs distrikt av Svenska Folkdansringen.

Dessa stadgar grundar sig på tidigare stadgar av den 18 januari 1962, den 14 april 2011 och är
godkända på årsmötet den 5 februari 2015.
Utöver dessa stadgar gäller för medlem stadgar för Göteborgs distrikt av Svenska
Folkdansringen och Svenska Folkdansringen.
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Stadgar för GNDS stipendiefond
Fonden är en sammanslagning av Märta Lindgrens fond,
Elsa Fredins fond och Erik Betz minnesfond
Ändamål
Fonden har till ändamål att dela ut stipendier för att befrämja dans och forskning kring dans
samt musik- och ledarutbildning inom folkdans, dräkt och slöjd, vilket överensstämmer med
föreningens ändamål.
Medel
Fonden har ett grundbelopp av 8 000 Kr med möjlighet att utökas genom ytterligare
donationer. Pengarna placeras utan att kapitalet riskeras, dock så att god avkastning ges.
Utdelning
Årligen i november månad sker eventuell utdelning av stipendier. Skriftlig ansökan lämnas till
GNDS styrelse senast den 30 oktober.
Storlek på utdelning
Årligen kan delas ut ett belopp som styrelsen bedömer vara till nytta för verksamheten och som
uppfyller fondens ändamål.
Beslutande instans
Ansökningarna behandlas av GNDS styrelse som lämnar förslag till utdelning. Vid bedömande
av ansökningarna tas i första hand hänsyn till sökandens arbetsinsatser för föreningen.
Kvartalsmötet i november fattar avgörande beslut.
Stadgeändring
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen lämnas till styrelsen.
För att ändring skall kunna godkännas fordras att förslaget godkänns på två på varandra
följande möten. Minst 2/3 majoritet fördras för godkännande.
Upplösning
Beslut om upplösning av fonden kan endast fattas när 2/3 majoritet av två ordinarie
kvartalsmöten så finner lämpligt.

Ovanstående stadgar är omarbetade med utgångspunkt från Märta Lindgrens fond, Elsa Fredins
fond och Erik Betz minnesfond. Stadgarna är godkända på kvartalsmötet den18 november
2010 och årsmötet den 3 februari 2011.
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Bestämmelser för utdelning av GNDS förtjänsttecken
1. Göteborgs National Dans Sällskaps utmärkelsetecken är följande:
GNDS standar
GNDS förtjänsttecken i guld
GNDS förtjänsttecken i silver.
2. GNDS standar, vilket är föreningens högsta förtjänsttecken, utdelas mycket sparsamt. För
att kunna erhålla standar skall föreningens medlemmar ha utmärkt sig genom administrativt
och organisatoriskt arbete under en tidsrymd av minst 25 år. Dessutom utdelas standar till
person eller organisation utom föreningen, som gjort föreningen stora tjänster eller vars
verksamhet har varit sådan, att föreningen dragit stor nytta därav.
3. GNDS förtjänsttecken i guld tilldelas i allmänhet medlemmar, som under minst
15 års tid verkat för föreningen och vars insats hedrat och befrämjat föreningens anseende på
ett uppmärksammat sätt.
4. GNDS förtjänsttecken i silver tilldelas medlemmar, som under minst 10 års tid verkat för
föreningen och utfört ett förtjänstfullt arbete.
5. Utdelning får inte ske till den, som på något sätt misskrediterat sig eller föreningen.
6. Förslag till utdelning av standar eller förtjänsttecken kan lämnas av föreningens medlemmar.
Styrelsen beslutar om utdelning, varvid fyra av styrelsens fem ledamöter skall vara eniga om
beslutet.

Dessa stadgar grundar sig på tidigare stadgar av den 24 november 1964, den 9 november 2006
och årsmötet 8 februari 2007.
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