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Stadgar för Brage Gille

§ 1 Ändamål
Mom. 1

Brage Gille (Gillet), som tillhör Svenska Folkdansringen, har till uppgift att väcka och tillvarata intresset för svensk kultur främst genom verksamhet omfattande folkdans, lekar,
folkmusik och folkvisor samt genom att i övrigt främja Folkdansringens idéer och intressen.
Mom. 2

Gillet är politiskt neutralt.

§ 2 Medlemskap
Mom. 1

Gillet består av följande medlemskategorier samt gäster:
a)
b)
c)
d)
e)

avgiftspliktiga medlemmar
ständiga medlemmar
hedersmedlemmar
barnlagsmedlemmar
Brage Gilles gäster

Överflyttning från d) till a) sker från och med det kalenderår, under vilket medlemmen fyller 17 år.
Mom. 2

För inträde som medlem i Gillet erfordras skriftlig ansökan. Ansökan prövas av styrelsen
innan den behandlas av Gillet på ordinarie möte.
Mom. 3

Inval beviljas av ordinarie Gillesmöte eller årsmöte. Föreningen får inte vägra någon inträde som medlem såvida inte med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak finns särskilda skäl härför.
Mom. 4

Till hedersmedlem och innehavare av Gillets förtjänsttecken i guld kan styrelsen efter förslag från Gillet kalla medlem, som genom personliga insatser i särskilt hög grad gynnat
Gillets verksamhet och stimulerat dess utveckling. Förtjänsttecknet är Gillets egendom och
skall återlämnas till Gillet efter hedersmedlemmens utträde ur föreningen.
Mom. 5

Till gäst i Gillet enligt Mom. 1 e) kan styrelsen kalla person utanför Gillet, som visat intresse för och deltagit i Gillets verksamhet.
Mom. 6

Gillet kan efter skriftlig ansökan, som tillstyrkts av styrelsen, bevilja medlem utträde.
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Mom. 7

Gillet kan på årsmötet efter tillstyrkan av styrelsen utesluta medlem:
a) som ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot Gillet,
b) som uppenbart motarbetat Gillets syften eller bryter mot dess stadgar
c) eller som uppträder på ett för Gillet ovärdigt sätt.

§ 3 Avgifter
Mom. 1

Årsavgiften fastställes på gillesmötet före kalenderårsskiftet och skall erläggas före februari månads utgång.
Mom. 2

Avgifter utgår för medlemskategorierna a, b, c, d ( § 2 Mom. 1). Brage Gilles gäster är avgiftsbefriade.
Mom. 3

Styrelsen kan efter skriftlig framställning bevilja medlem avgiftsbefrielse.

§ 4 Styrelsen
Mom. 1

a) Gillets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, sekreterare,
kassör, vice ordförande samt en eller tre övriga ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs
vid årsmötet växelvis för en tid av två år på så sätt att ordförande och kassör väljes
samtidigt samt sekreterare och vice ordförande väljes samtidigt. Antalet övriga
ordinarie ledamöter fastställes av årsmötet efter förslag från valberedningen och väljs
på två år med växelvis avgång.
b) Styrelsen är ansvarig för Gillets ekonomiska förvaltning och räkenskaper samt all Gillet
tillhörig fast och lös egendom inklusive banktillgodohavanden och likvida medel.
Styrelsen är ansvarig för att all Gillet tillhörig egendom är tillfredställande försäkrad
och skyddad mot id-kapning.
c) Styrelsen är ansvarig för Gillets budget som presenteras på årsmötet. Årsmötet äger rätt
att godkänna eller förkasta förslaget till budget. Förkastas budgeten skall styrelsen
snarast presentera en reviderad budget vid ett extra gillesmöte.
d) Medlem enligt § 2 Mom. 1 e) kan icke ifrågakomma som ordinarie styrelseledamot.
Mom. 2

Avgår styrelseledamot under löpande mandatperiod kan fyllnadsval för återstående mandatperiod göras på gillesmöte.
Mom. 3

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening, som ordförande biträder. Denne äger rätt att låta lotten avgöra.

§ 5 Revision
Mom. 1

Gillets räkenskaper och styrelsens förvaltning av dess angelägenheter granskas av två revisorer, som väljes vid årsmötet och växelvis för en tid av två år.
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Mom. 2

Revisorerna har skyldighet att fortlöpande granska Gillets protokoll, räkenskaper och övriga handlingar.
Mom. 3

Vid årsmötet skall revisorerna avge revisionsberättelse för räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen skall innehålla beslutspunkter, som bör överensstämma med motsvarande punkter (ärendemeningar) på dagordningen:
• Fastställande av resultat och balansräkning,
• disposition av årets resultat samt
• beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.

Till ovannämnda beslutspunkter skall revisorerna till, vart och ett, avge ett yttrande till
vägledning för årsmötets beslut.

§ 6 Ekonomisk styrgrupp
Mom. 1

För förvaltningen av Gillets kapital utses en ekonomisk styrgrupp. Gruppen består av fyra
personer. Tre av dessa väljs av årsmötet på sex år med växlande avgång. Den fjärde personen utses av styrelsen med ett års mandattid.
Mom. 2

Styrgruppen har som uppgift att följa placeringarna av Gillets kapital, föreslå styrelse och
Gillesmöten förändringar i placeringspolicyn samt att godkänna uttag av kapitalet till verksamheten. Styrgruppen kan även lämna rekommendationer om hantering av avkastningen.
Mom. 3

Beslut i styrgruppen fattas med absolut majoritet.

§ 7 Gillesmöten
Mom. 1

Förutom årsmötet skall minst ett gillesmöte hållas under året.
Mom. 2

Kallelse till gillesmöte skall utsändas skriftligen eller via e-post tio dagar i förväg. I kallelsen skall anges viktiga punkter på dagordningen.
Mom. 3

Vid gillesmöte äger samtliga medlemmar och gäster enligt § 2 Mom. 1 rätt att närvara med
yttrande- och förslagsrätt.
Medlemmar enligt § 2 Mom. 1e) samt medlemmar som inte erlagt årsavgift äger inte rösträtt.
Mom. 4

Om medlem så begär skall sluten omröstning ske.
Mom. 5

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Denne äger
dock rätt att låta lotten avgöra.
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Mom. 6

Protokoll från gillesmöte skall justeras inom 60 dagar från mötes datum. Protokollet presenteras vid följande möte.
Mom. 7

På gillesmötet närmast före kalenderårsskiftet nomineras kandidater till de styrelseposter,
som skall tillsättas på årsmötet.
Mom. 8

Senast tio dagar innan årsmöte, eller gillesmöte, om fyllnadsval till styrelsen skall göras,
skall alla till styrelsen nominerade personer finnas presenterade med namn hos valberedningen. Efter detta kan ytterligare nomineringar ej göras.
Mom. 9

Extra gillesmöte hålles, när styrelsen eller revisorerna anser ett sådant nödvändigt eller då
minst 20 medlemmar så begär. Kallelse till extra gillesmöte skall ske enligt Mom. 2 ovan.

§ 8 Årsmöte
Mom. 1

Gillets verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Mom. 2

Årsmöte skall hållas senast mars månad och är Gillets högsta beslutande instans.
Mom. 3

Motioner, avsedda att behandlas på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den 31
januari.
Mom. 4

Kallelse till årsmöte skall utsändas skriftligen eller via e-post minst 14 dagar i förväg. I
kallelsen skall anges viktiga ärenden, som av styrelsen hänskjutits till behandling på årsmötet.
Mom. 5

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötets öppnande
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande, sekreterare för mötet
Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
Presentation av protokoll från föregående gillesmöte
Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Styrelsens och revisorernas berättelser
Fastställande av balansräkning
Disposition av årets resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Budget och årsplanering för verksamhetsåret
Fastställande av arbetsordning för den ekonomiska styrgruppen
Fastställande av arbetsordning för revisorerna
Val av styrelseledamöter enligt § 4 Mom. 1
Val av revisorer och suppleanter enligt § 5 Mom. 1
Val av ledamöter i den ekonomiska styrgruppen
Övriga val
Styrelsens ekonomiska ansvar
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• Firmateckning
• Övriga frågor
• Mötets avslutning
Mom. 6

Styrelseledamöter och suppleanter för det förestående verksamhetsåret äger inte rösträtt
vid val av revisorer och suppleanter.
Mom. 7

I övrigt gäller för årsmötet vad som föreskrivits i § 6 Mom. 3, 4, 5 och 6.

§ 9 Ändring av stadgarna
Mom. 1

Förslag om tillägg eller ändringar av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen
och behandlas på två ordinarie gillesmöten, varav ett skall vara årsmötet. För ändring av
§§ 1, 6 och 9 skall ändringen behandlas på två ordinarie årsmöten. För beslut om ändring
eller tillägg av dessa stadgar fordras minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade
medlemmar.
Mom. 2

Beslut enligt Mom. 1 ovan vinner laga kraft först sedan detsamma godkänts av styrelserna
i Folkdansringens distrikts- respektive riksorganisation.

§ 10 Upplösning av Gillet
Mom. 1

Fråga om upplösning av Gillet skall behandlas på två av varandra följande gillesmöten,
varav det andra skall vara ett årsmöte. För beslut om upplösning av Gillet fordras minst 4/5
majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.
Mom. 2

Eventuella tillgångar utöver skulder skall tillfalla Svenska Folkdansringen, Stockholm
Distrikt.
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Revisionshistorik
stadgerevison 2017
Vid revideringen av stadgarna 2017 gjordes följande ändringar:
• Redaktionell förändring i § 3 mom. 3
• Ändringar i § 4 mom 1:
a) årsmötet kan på förslag från valberedningen välja en eller tre övriga ledamöter.
b) ny text om styrelsens ansvar för ekonomisk förvaltning, banktillgodohavanden
och likvida medel samt egendom.
c) motsvarar tidigare b).
d) motsvarar tidigare c).
• Ändringar i § 4 mom. 2: löpande arbetsår -> löpande mandatperiod; återstående
mandattid -> återstående mandatperiod
• Bortagen punkt: § 4 mom. 4
• Tydligare skrivning i § 5 mom. 3 om revisionsberättelsens innehåll och revisorernas
yrkanden.
• Redaktionella ändringar i § 6 mom. 1.
• Tillägg i § 7 mom. 2: … eller via e-post tio dagar i förväg
• Tillägg i § 8 mom. 4: … eller via e-post 14 dagar i förväg
• Ändrad skrivning i § 8 mom 5 om årsmötesdagordning.
stadgerevison 2013

Vid revideringen 2013 fördes i stadgarna in regler för den Ekonomiska styrgruppen för att
minska möjligheten till kupper runt Gillets ekonomi.
• Ny punkt: § 6 Ekonomisk styrgrupp
• Tillägg i § 8 mom. 5: Dagordning, Val av ledamöter i den ekonomiska styrgruppen.
• Tillägg i § 9: Ändring av stadgarnas §§ 1, 6 och 9 kräver beslut på två årsmöten
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