
 
 
 

 
 
 

 
 
 

STADGAR FÖR DALARNAS SPELMANSFÖRBUND 
 
 
§1 Ändamål  
 
Dalarnas spelmansförbund, som har Dalarna som 
utgångspunkt för sin verksamhet, utgör en 
sammanslutning av spelmän och andra 
folkmusikintresserade.  
 
Förbundet, som är religiöst, politiskt och i alla 
andra avseenden obundet, skall verka för att väcka 
liv i, bevara, utveckla och tillgängliggöra den 
instrumentala och vokala folkmusiken.  
 
§2 Förbundets uppgift  
 
Förbundet vill förverkliga sin uppgift genom  

• Att stärka samhörigheten mellan medlemmarna,  
• Att vårda landskapets folkliga musikskatt.  
• Att ordna spelmansstämmor.  
• Att verka för bildandet av spelmanslag och i 

övrigt främja folkmusikalisk verksamhet i 
socknarna.  

• Att i övrigt söka samarbete med andra 
sammanslutningar för främjandet av Förbundets 
ändamål.  

 
§3 Medlemskap  
 
Medlemskap kan erhållas av spelmän i Dalarna och 
andra folkmusikintresserade.  
 



På styrelsens förslag kan personer som gjort särskilt 
stora insatser för förbundet väljas till 
hedersmedlemmar.  
 
§4 Årsavgiften  
 
Årsavgiften föreslås av styrelsen och fastslås av 
årsmötet för efterkommande år. Hedersledamöter är 
fria från årsavgift.  
 
§5 Förbundets sammanträden  
 
Förbundet håller ett sammanträde årligen. Extra 
sammanträde hålls då styrelsen anser det nödvändigt 
eller på minst 25 medlemmars skriftliga yrkande och 
under angivande av visst ärende.  
 
Vid sammanträde skall följande förekomma:  
 
1. Årsmötets öppnande.  
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  
3. Val av justeringsmän för årsmötesprotokoll.  
4. Styrelse- och revisionsberättelse samt 
kassarapport.  
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
6. Val av ordförande för kommande år.  
7. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
8. Val av revisorer och suppleanter.  
9. Val av valberedning på tre personer.  
 
10. Motioner och övriga frågor 
  
Kallelse till sammanträde skall ske minst 30 dagar 
före dess hållande. Kallelse kan ske i medlemsblad, 
särskild skrivelse till medlemmarna eller kungöras i 
ortens mest spridda tidningar.  
 
Motioner, som skall behandlas av styrelsen, skall 
insändas till förbundet minst 14 dagar före årsmötet.  
Vid förbundets sammanträden har varje medlem en röst. 
Röstning kan ske genom fullmakt för medlem men ingen 
för talan för mer än en fullmakt.  



 
Vid omröstning gäller enkel pluralitet. Falla 
rösterna lika har ordföranden utslagsröst utom vid 
val då lotten avgör.  
 
§6 Styrelse 
 
Styrelsen består av sju personer. Ordföranden väljs 
av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter 
väljs för två år. Jämna år väljs tre ledamöter och 
udda år övriga tre ledamöter.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare 
och kassör. 
  
Om så erfordras äger styrelsen rätt att delegera 
arbetsuppgifter.  
 
För styrelsen utses sju suppleanter som har 
yttranderätt men inte rösträtt. Vid ordinarie 
ledamots frånvaro träder närvarande suppleant in som 
ersättare.  
 
Styrelsen är beslutsmässig då fyra ordinarie 
ledamöter är närvarande och ense om beslut.  
Styrelsen bör sammanträda minst en gång per kvartal.  
 
Kallelse till sammanträde skall ske minst 14 dagar 
före dess hållande. Extra sammanträde hålls om minst 
tre ledamöter så önskar.  
 
Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av förbundets 
medel.  
 
§7 Räkenskaper 
 
Styrelsen skall föra räkenskaper och upprätta 
bokslut. Räkenskapsåret räknas från den 1 januari 
till den 31 december. Revisorerna, som skall granska 
förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning, 
skall upprätta revisionsberättelse samt till- eller 
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Räkenskaper och 
protokoll skall lämnas till revisionerna minst 14 
dagar före årsmötet.  



 
§8 Reseersättning  
 
Styrelsens ledamöter, suppleanter och övriga 
funktionärer skall erhålla skälig reseersättning till 
sammanträden.  
 
§9 Ändring av stadgar 
 
Förslag till ändring av stadgarna kan väckas av 
styrelsen eller medlemmarna i förbundet. 
Stadgeändringar skall beslutas på två sammanträden 
varav ett skall vara ordinarie.  
 
§10 Förbundets upplösning  
 
Upplösning av förbundet skall beslutas av två 
ordinarie sammanträden med minst två tredjedelars 
majoritet vid båda.  
	  

Om förbundet upplöses, skall dess samlingar och 
tillgångar överlämnas till Dalarnas fornminnes- och 
hembygdsförbund, som förvaltar dem. Hembygdsförbundet 
äger rätt att överlämna dem till annan organisation 
inom länet, som under betryggande former återupptar 
spelmansförbundets verksamhet. 


