Dagsorden for Folkedans Danmarks årsmøde
21. april 2018
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FDs virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsrapport for Folkedans Danmark samt Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat og A.
Thyregaards Mindefond
5. Behandling af indkomne forslag

A. Ændringsforslag fra styrelsen:
Forslag til vedtægtsændringer.

Nuværende:
Organisationen og dens organer
§3
FD er organiseret på følgende måde:
1. Årsmødet, § 4
2. Styrelsen, § 7
3. Regionsbestyrelser, § 8
4. Regionernes udvalg, § 8 stk. 7
5. Foreninger (kun via delegerede), § 4 stk.2

Ændringsforslag:
Organisationen og dens organer
§3

FD er organiseret på følgende måde:
1. Årsmødet, § 4
2. Styrelsen, § 7
3. Regionsbestyrelser, § 8
4. Regionernes udvalg, § 8 stk. 2
5. Foreninger (kun via delegerede), § 4 stk.2

Begrundelse:
Udvalgsstrukturen i regionerne blev i forbindelse med ændringerne i antallet af bestyrelsesmedlemmer i
regionsbestyrelserne i 2016 flyttet fra § 8 stk. 7 til § 8 stk. 2. Dette blev dog overset i § 3, dette ønskes
rettet nu.

Nuværende:
Årsmødet
§4
Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en udførlig
dagsorden for mødet med en redegørelse for de indkomne forslag samt bilag.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet
7. Valg af formand (hvert 3. år)
8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
10. Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år

11. Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab
12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
14. Valg af statsautoriseret revisor
15. Valg til FD's Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i
lige år 1 medlem.
16. Eventuelt

Ændringsforslag:
Årsmødet
§4
Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en udførlig
dagsorden for mødet med en redegørelse for de indkomne forslag samt bilag.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens skattefri godtgørelse og abonnementspris for medlemsbladet
7. Valg af formand (hvert 3. år)
8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
10. Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
11. Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab
12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
14. Valg af statsautoriseret revisor

15. Valg til FD's Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i
lige år 1 medlem.
16. Eventuelt

Begrundelse:
Det er mange år siden at der har været valgt to dirigenter på årsmødet, hvorfor vedtægterne bør rettes så
de stemmer overens med de faktiske forhold.

Der blev ved årsmødet 2017 spurgt ind til styrelsens diæter. Der blev redegjort for at styrelsen ikke
modtager diæter, men skattefri godtgørelse. Der blev opfordret til at rette dette i vedtægterne og dette
ønskes gjort nu.

Nuværende:
Beslutningsdygtighed
§5
Stk. 1. Afstemningen på årsmødet foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog
foretages, hvis mindst 5 delegerede forlanger det. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede undtagen i tilfælde nævnt under § 5, stk. 2 og § 11, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag:
Beslutningsdygtighed
§5
Stk. 1. Afstemningen på årsmødet foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog
foretages, hvis mindst 5 delegerede forlanger det. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede undtagen i tilfælde nævnt under § 5, stk. 2 og § 10, stk. 1 og 2.

Begrundelse:
Da koordineringsudvalget i 2017 blev fjernet fra vedtægterne blev alle de andre § rykket op. Dette blev dog
overset i § 5 hvor der stadig henvises til § 11 der ikke findes mere. Dette ønskes rettet nu.

Nuværende:
Ekstraordinært årsmøde

§6
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når styrelsen eller mindst 1/4 af de indmeldte foreninger kræver det,
eller som anført under § 11, stk. 1 og 2. Indvarsling til ekstraordinære årsmøder sker på samme måde som
til ordinære årsmøder.

Ændringsforslag:
Ekstraordinært årsmøde
§6
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når styrelsen eller mindst 1/4 af de indmeldte foreninger kræver det,
eller som anført under § 10, stk. 1 og 2. Indvarsling til ekstraordinære årsmøder sker på samme måde som
til ordinære årsmøder.

Begrundelse:
Da koordineringsudvalget i 2017 blev fjernet fra vedtægterne blev alle de andre § rykket op. Dette blev dog
overset i § 6 hvor der stadig henvises til § 11 der ikke findes mere. Dette ønskes rettet nu.

Nuværende:
Styrelsen
§7
Stk. 8. Styrelsesmedlemmer får ved mødevirksomhed i FD's interesse godtgjort rejseudgifter til billigste
rejsemåde samt diæter pr. påbegyndt døgn. Diæternes størrelse fastsættes af årsmødet.

Ændringsforslag:
Styrelsen
§7
Stk. 8. Styrelsesmedlemmer får ved mødevirksomhed i FD's interesse godtgjort rejseudgifter til billigste
rejsemåde samt modtager skattefri godtgørelse. Den skattefri godtgørelses størrelse fastsættes af
årsmødet.

Begrundelse:
Styrelsen modtager ikke længere diæter, men alene skattefri godtgørelse, hvorfor vedtægterne bør rettes
så de stemmer overens med de faktiske forhold.

Nuværende:
Regionsbestyrelse
§8
Stk. 8. Hvert år i august /september måned afholder FD, i samarbejde med SK, regionskonference med
deltagelse af Regionsbestyrelser og SK's regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for
udvalg under FD, for udvalg under regionerne samt andre der har interesse i folkedansens udvikling.

Ændringsforslag:
Regionsbestyrelse
§8
Stk. 8. Hvert år i august /september måned afholder FD, i samarbejde med SK, frivillig seminar med
deltagelse af Regionsbestyrelser og SK's regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for
udvalg under FD, for udvalg under regionerne samt andre der har interesse i folkedansens udvikling.

Begrundelse:
Det er flere år siden at arrangementet ændrede navn fra regions konference til frivillig seminar. Derfor
ønskes vedtægterne rettet så de stemmer overens med de faktiske forhold.

B. Ændringsforslag til vedtægterne § 2 – stk. 6 fra Nord Als Folkedansere.
Ændring af tidspunktet for indbetaling af kontingent.

Nuværende § 2 - Stk. 6.
Kontingentet for foreninger indbetales med det på det sidst afholdte Årsmøde vedtagne beløb pr. medlem.
Medlemsregistreringen skal være ajourført og kontingentet indbetalt via FD`s medlemssystem senest 31.
oktober. Desuden skal der i følgende januar måned indberettes medlemstal til Danmarks Idræts-forbund.
Er kontingentet ikke indbetalt, medlemsregistreringen og medlemsindberetningen til Danmarks
Idrætsforbund ikke foretaget inden 1. februar, mister foreningens delegerede deres stemmeret på
Årsmødet.

Ændringsforslag § 2 – stk. 6.
Kontingentet for foreninger indbetales med det på det sidst afholdte Årsmøde vedtagne beløb pr. medlem.
Medlemsregistreringen skal være ajourført og kontingentet indbetalt via FD`s medlemssystem senest 30.

november. Desuden skal der i følgende januar måned indberettes medlemstal til Danmarks IdrætsForbund. Er kontingentet ikke indbetalt, medlemsregistreringen og medlemsindberetningen til Danmarks
Idrætsforbund ikke foretaget inden 1. februar, mister foreningens delegerede deres stemmeret på
Årsmødet.

Begrundelse
Det er svært at få de sidste medlemmer ind i foreningen, da en del starter sent og så holder vi også
efterårsferie. Der er meget pres på kassereren for at nå det. I gamle dage mødte folk fra starten af
sæsonen, men det gør man ikke lige for tiden

6. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet.
Forslag:
Styrelsen foreslår fastholdelse af kontingenter til: Voksne kr. 170, B&U kr. 40, og enkeltmedlem kr. 225.
Styrelsen foreslår driftstilskud på kr. 22.000 til region Hovedstaden og kr. 17.000 til hver af de øvrige
regioner. Styrelsen foreslår ingen diæter men skattefri godtgørelse efter statens takst. Kørselsgodtgørelse
afregnes efter statens lave takst. Styrelsen foreslår uændret Abonnementspris for Trin & Toner: Kr. 170 for
ikke medlemmer elektronisk tilsendt.

7. Valg af formand. (2019)
8. Valg af økonomiansvarlig (2018) Bent Hansen er villig til genvalg
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer. På valg er: Anna-Margrethe Jonsson der genopstiller. Trine Jordan
Andersen og Arne Linjordet der ikke genopstiller. Der er således to ledige pladser samt en vakant plads fra
2017 på to år.
10. Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. (2 år) På valg er: Erik Jønsson.
11. Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab På valg: Christian Skov.
12. Valg af interne revisorer til regionerne. (2 år) På valg: Conny Jakobsen (Vest) og Anette Dahl Nielsen
(Øst)
13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne På valg: Susanne Åberg (Vest) og Per Petersen (Øst)
14. Valg af statsautoriseret revisor DIF’s revisionsordning (pt. Ernst & Young).
15. Valg til FD's Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i
lige år 1 medlem. På valg: Anne Katrine Clausen.
16. Eventuelt. Styrelsen henstiller til at der kun kommer indlæg der vedrører årsmødet.

