
Stadgar för Svenska 
Durspelsföreningen 
 

§ 1. Föreningens ändamål 
Svenska Durspelsföreningen har till uppgift att slå vakt om och öka förståelsen för 
den musik som utövas på durspel. Svenska Durspelsföreningen är partipolitiskt och 
religiöst obunden. 

§ 2. Medlemskap 
Medlemskap i Svenska Durspelsföreningen kan erhållas av alla intresserade 
personer. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i 
medlemsförteckningen. Medlem som missbrukar sitt medlemskap kan utseslutas. 

§ 3. Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställes av ordinarie årsmöte. Avgiften erlägges årligen. Person, 
som gjort sig synnerligen förtjänt, kan inväljas som hedersmedlem. 

§ 4. Organisation 
Svenska Durspelsföreningens organ utgörs av årsmöte, medlemsmöte, styrelse, 
revisorer och valberedning. 

§ 5. Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december. 

§ 6. Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Årsmötet skall kungöras genom personlig kallelse, utsänd senast tre 
veckor för årsmötet. Varje medlem som vid tiden för årsmöte erlagt innevarande års 
avgift äger rätt att delta i årsmötet. 

Vid mötet skall följande frågor förekomma: 

Frågan om mötet utlysts i laga tid och ordning 
• Fastställande av föredragningslistan 
• Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare) samt erforderliga utskott 

för mötet 
• Val av protokollsjusterare och rösträknare 
• Föredragande av verksamhetsberättelsen 
• Föredragande av ekonomisk berättelse 
• Föredragande av revisorernas berättelse 



• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
• Riktlinjer för kommande verksamhet 
• Beslut om ersättningar till styrelsen 
• Val av ordförande 
• Val av kassör 
• Val av ledamöter till styrelsen  
• Val av ersättare till styrelsen 
• Val av revisorer och en ersättare 
• Val av valberedning 
• Behandling av motioner 

Därutöver må behandlas ärenden angivna i kallelsen 

§ 7. Motioner 
Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall vara skriftlig och lämnas till 
styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. 

§ 8. Styrelse 
Styrelsen företräder föreningens angelägenheter i överensstämmelse med stadgarna 
och skall solidariskt ansvara för de medel styrelsen omhänderhar. Styrelsen skall 
årligen avge redogörelse för förvaltningen. 

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 6 ordinarie ledamöter. Antalet skall 
vara udda, ordföranden inräknad. Styrelsen skall ha minst 2 ersättare. 
Mandatperioden är 2 år. Valen skall ske växelvis för att hela styrelsen inte avgår 
samtidigt. Ordförande och kassör väljs enskilt. 

Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering. Föreningens 
firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Styrelsen är beslutsför när minst 
4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger sammanträdets ordförande 
utslagsröst. Styrelsen sammanträder enligt fastställd plan eller på kallelse av 
ordföranden. Dessutom skall ordföranden kalla till sammanträde då minst 3 
ledamöter så kräver. 

§ 9. Revision 
Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. 
Två revisorer och en ersättare för dessa väljs växelvis av årsmötet för en tid av 2 år. 

Räkenskaperna som sammanfaller med verksamhets- och kalenderår skall vara 
färdiga för granskning senast tre veckor före årsmöte. 

En vecka före årsmöte skall revisorerna ha avslutat sin granskning och avge 
berättelse. 



§ 10. Valberedning 
Valberedningen består av 3 ledamöter, varav en sammankallande. Mandatperioden 
är växelvis 2 år. Ledamot av valberedningen äger tillträde till styrelsens 
sammanträden och har därvid yttranderätt. 

§ 11. Allmänt 
Ledamot eller ersättare som inte kan infinna sig till påkallat sammanträde, skall 
anmäla förhinder till ordföranden, minst två dagar för sammanträdet. Vid 
sammanträdet föres protokoll som av ordförande och justeringsman justeras så snart 
som möjligt. 

§ 12. Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen insändas till styrelsen. Ändring 
kan endast ske genom att fyra femtedelar av de på årsmötet närvarande röstande 
enar sig därom. För att ändring skall vinna laga kraft fordras beslut på två varandra 
följande möten, av vilket det ena skall vara årsmöte. 

§ 13. Upplösning 

Upplösning av Svenska Durspelsföreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt 
därefter vid medlemsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet ska 
omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas 
med annat än med fyra femtedels (4/5)  majoritet bland de närvarande 
medlemmarna. 

Upplöses Svenska Durspelsföreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska 
Folkdansringen. 

 

 

Dessa stadgar har upprättats och beslutats av föreningsmöte i Eskilstuna den 17 
februari 2018. De ska fastställas vid kommande årsmöte i Mora den 21 april 2018. 

De ersätter tidigare version som anslagits på hemsidan durspelare.se 2014-05 


