Senast reviderade på Folk Yous årsmöte 2020-03-28
§1

Folk You är en partipolitiskt obunden ideell förening som organiserar unga såväl
amatörer som yrkesverksamma inom ämnesområdena folkkultur, folkmusik & dans,
traditionell och nyskapande, från alla kulturer.

§2
•
•
•
•
•

Använda, utveckla och sprida folkkultur, folkmusik och dans av och för unga
Främja umgängesformer där folkkultur, folkmusik och dans är medel för glädje
och gemenskap
Främja kreativitet och nytänkande inom genren, samt genreöverskridande möten
Verka för jämlikhet och medvetenhet om alla människors och kulturuttrycks lika
värde
Verka för ungas organisering inom genren

§3
•

Stödja och främja medlemmars möjligheter att verka inom genren genom att
förmedla kontakter och uppdrag. Exempelvis till artister, pedagoger och
arrangörer
• Stötta ungas egna projekt och verksamheter genom att verka som stöd och
tillhandahålla strukturer, projektstöd, praktiskt stöd med genomförande mm
• Arbeta för att ungas utövande inom genren ges större
legitimitet/professionalisering
• Aktivt stödja verksamheter av och för unga inom genren genom att utgöra ett
kontaktnät mellan olika aktörer
• Stödja projekt och verksamhet av och för unga som utvecklar eget skapande och
uttrycksförmåga
• Aktivt arbeta för nya forum och former inom folkmusik och dans för unga
• Uppmuntra sådan förnyelse som konstnärligt och socialt utvecklar folkmusikens
och dansens särskilda kvaliteter

§4

Medlem äger rätt att under verksamhetsåren bilda arbetsgrupp och verka i
föreningens namn under förutsättning att verksamheten är i linje med föreningens
stadgar. Verksamhet med ekonomiska konsekvenser där föreningen ytterst står som
ansvarig skall i förväg godkännas av styrelsen.

§5

Medlemskap erhålls via en skriftlig ansökan till föreningen samt inbetalning av
eventuell medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet och kan vara gratis.

§ 5.1 Medlem är en förening som uppfyller Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågors krav för att ingå i en ungdomsorganisation och vars
verksamhet går i linje med Folk Yous stadgar.

§ 5.2 Utträde ur föreningen skall ske via en skriftlig begäran till styrelsen.
§6

Varje närvarande medlemsförening har rätt att delta i omröstningar med en röst.
Medlemsföreningar med medlemsantal som överstiger 50 personer har rätt att delta i
omröstningar med två representanter, de med medlemsantal som överstiger 200 har
rätt att delta i omröstningar med tre representanter och de med medlemsantal som
överstiger 500 personer har rätt att delta med fyra representanter. Beslut fattas med
absolut majoritet (minst hälften av de röstberättigade) då ej annat stadgats.

§7

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

§8

Årsmöte hålls varje år före utgången av maj. Kallelse till årsmöte utsänds senast två
månader innan årsmötet. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för alla
medlemmar senast två veckor före årsmötet.

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Adjungeringar
6. Fastställande av röstlängd
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Fastställande av verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Verksamhetsplan samt budget för innevarande år
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter
15. Val av suppleanter
16. Val av revisorer

17. Val av valberedning
18. Inkomna motioner och styrelsens förslag
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

§9

Extra årsmöte hålls på kallelse av styrelsen eller revisorerna. Om en tredjedel av
medlemmarna så begär skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra
årsmöte skall utsändas senast två månader före mötet. Ett extra årsmöte får endast
besluta i de punkter som uttryckligen angivits i kallelsen.

§ 10 Styrelsen skall ha minst fem ledamöter. Mandatperiod för styrelsens medlemmar är
ett år. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet, förbereder och kallar
till årsmöte och andra medlemsmöten. Styrelsen är beslutsmässig när minst en
tredjedel av styrelsen är närvarande. Styrelse kan välja ett Verkställande Utskott –
VU. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 11 Ledamöter till valberedning, väljs på ett år. Valberedningen tar in nomineringar och
föreslår val av styrelse och övriga val, både till årsmöte och till medlemsmöten. Till
sin hjälp har man dokumentet Valberedningens riktlinjer.

§ 12 Föreningens räkenskaper och övriga begärda handlingar skall överlämnas till
revisorerna senast sex veckor före årsmötet.

§ 13 Arbetsgrupperna i föreningen arbetar självständigt med eget ekonomiskt ansvar
gentemot styrelsen/föreningen. Arbetsgruppernas budget skall godkännas av
styrelsen. Rapport om ekonomi och verksamhet lämnas till styrelsen kontinuerligt.

§ 14 Motioner och stadgeändringsförslag skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor
före årsmötet. Stadgeändring kan enbart beslutas vid ordinarie årsmöte. Motioner,
stadgeändringsförslag och styrelsens yttranden skall av styrelsen distribueras med
årsmöteshandlingarna. För stadgeändringsbeslut fordras två tredjedels majoritet
bland avgivna röster.

§ 15 Medlem som har skadat föreningens syften kan uteslutas av årsmötet. Meddelande
om hotande uteslutning skall utsändas till berörd medlem senast en månad före
årsmötet.

§ 16 Beslut om föreningens upplösning kräver minst två tredjedelars majoritet och skall
beslutas under två på varandra följande årsmöten varav det ena måste vara ordinarie
årsmöte men det andra kan vara extra årsmöte.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar
gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det

sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton och sköta
överföring av tillgångar.

§ 17 Årets Folk You-låt väljs av årsmötet och skall spelas på alla styrelsemöten och i
största mån även alla Folk You arrangemang till nästkommande årsmöte väljer en ny
låt.

