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1  Vision och verksamhetsidé.  

DANSGLÄDJE och GEMENSKAP 
Folkungagillet erbjuder dans för alla åldrar under trevliga former. 
 
Medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. 
Målen ska förverkligas och utvärderas. 

 
Folkungagillets verksamhetsidé. 
 
Att tillvarata medlemmarnas intressen genom att 

 
1. med dialog och information få delaktiga medlemmar 

 
2.  ha en aktiv och effektiv styrelse 

 
3.  föreningen uppfattas som öppen och tillgänglig 

 
Folkungagillets mål 

 
1. Att behålla och rekrytera medlemmar 

 
2. Att hitta nya dansaktiviteter 

 
3. Att arrangera gemensamma aktiviteter för att öka känslan av gemenskap i 

föreningen 
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2  Organisation 

Eftersom medlemsantalet och lagen förändrar sig vill vi ha en organisation som är 
ändamålsenlig och hållbar över tid för föreningen. 
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3 Styrelse 

Att behålla våra medlemmar, ta vara på deras synpunkter, idéer och förslag och att rekrytera 
nya medlemmar är avgörande för att vår förening ska leva vidare. Det ska vara lätt att komma 
i kontakt med styrelsen och att kunna påverka och känna delaktighet i föreningens 
verksamhet. Folkungagillet ska vara en förening för alla medlemmar där alla kan känna att det 
finns ett stort värde i medlemskapet. 
 
Dansen är kärnan i vår verksamhet och våra dansledare och spelmän har en viktig roll i 
verksamheten. För att vara en attraktiv förening är det viktigt att våra dansledare och spelmän 
får utvecklas i sina roller.  Men också för att få nya personer att leda och spela i våra olika 
danslag och andra arrangemang. 
Det är viktigt att anordna aktiviteter så att vi behåller de medlemmar vi har idag samt att fler 
hittar till vår förening. 
 
Vi är ägare till ett eget hus - Landerydgården - som kräver ganska mycket arbete. 
Folkungagillet är en ideell förening som bygger på att alla är delaktiga i föreningens arbete på 
olika sätt. Det ideella arbetet på gården skapar värdefull samhörighet och gemenskap mellan 
oss medlemmar och bidrar i hög grad till att driftkostnader för gården hålls nere. Men det 
bidrar också till att vi kan ha en låg medlemsavgift och att vi alltid har tillgång till bra lokaler 
för våra olika verksamheter.  
Det är också viktigt att vi behåller en hög uthyrning av Landerydgården. 
 
I vår förening väljs ett antal funktionärer på årsmötet. Dessa personer är viktiga för att arbetet 
ska fungera inom våra olika områden. I en del av våra områden finns en samordnare utsedd 
och den personen är värdefull för samarbetet med styrelsen, samt även en viktig länk för att 
arbetet och informationen mellan medlemmarna och styrelsen ska fungera bra. 
 
Styrelsens ambition är att alltid vara öppen och lyhörd för medlemmarnas åsikter och idéer. 
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4 Dans 

4.1. BU-barn och ungdom 
 
På grund av pandemin så håller vi två barndansgrupper igång, en för barn mellan 4-6 år och 
en för barn mellan 6-10 år. Grupperna är i princip fulla med 20 deltagare/grupp. 
Under våren hoppas vi kunna genomföra en familjeaktivitet för våra dansande barn och deras 
familjer. 
Under hösten hoppas vi kunna bedriva barndans med alla våra tre grupper. Vi hoppas också 
kunna delta med vår äldsta grupp på Folkdansringens barnläger. 
 
Kom och rör på dig till många typer av musik och dansa ”mello-dans”, sångdanser och en 
massa annat roligt. Kursen är tio gånger på Landerydgården. 
Torsdagar kl.16.30–17.00 för er mellan 2-4 år, torsdagar kl.17.10–17.50 för er mellan 4-6 år 
och torsdagar kl.18.00-18.50 för er mellan 6-8 år. 
Barndansen leds av erfarna ledare med utbildning inom både dans och pedagogik. 
 
Målet med barndansen är att barnen ska få en glädje för dansen och få en ökad 
koordinationsförmåga och taktkänsla. 
 
Vi startar året med en härlig julgransplundring. 
 
För mer information, se vår hemsida. http://www.folkungagillet.se 
 

4.2. Vuxendans   

F1-onsdagslaget  
Onsdagslaget kommer under verksamhetsåret 2021 att bedriva dansverksamhet i form av 
folkdans, folklig dans samt svenska och nordiska gillesdanser. Under förutsättning att 
gällande restriktioner beträffande Coronapandemin upphävs. 
Verksamheten i onsdagslaget syftar till att bedriva en social verksamhet i form av dans där 
alla får möjlighet att medverka i Folkungagillets egna PR-uppvisningar.   
Träning inför uppvisningar sker under de ordinarie träningstillfällena. Speciell träning till de 
program som ska dansas på dessa uppvisningar sker i anslutning till respektive 
uppvisningstillfälle.  
Detta innebär att alla dansare, även de som inte deltar i dessa uppvisningar, kan vara med och 
dansa på de ordinarie träningstillfällena. 
Vi dansar till spelmän. 
 
 

F4-onsdag 
Ingen aktivitet under våren. Om restriktionerna tillåter och vaccinationen av medborgarna 
fungerar är planen att återuppta gruppens verksamhet till hösten. Vi repeterar och arbetar 
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vidare med de danser vi tränade på innan Coronautbrottet. Vi bygger på med varianter av 
gammeldanser och fler gillesdanser. 
Dansar till inspelad musik.  

F5-motionsdansarna 
Vi kommer att fortsätta med att dansa torsdagar kl.19.00–20.45, till inspelad musik. När det är 
ok att starta verksamheten som nu vilar på grund av pandemin. 

F6-tisdagslaget 
Tisdagslaget kommer att jobba med att engagera olika ledare på våra träningskvällar allt för 
att bredda vår repertoar och få impulser från andra dansformer. Vi har en lagansvarig som är 
dansledare och kontaktperson mot föreningen. Vi dansar folkdans, folklig dans, polskor, 
svenska gillesdanser samt danser från olika länder för att nämna några teman, allt efter vad 
våra dansledare introducerar. Vi tränar också in uppvisningsprogram, ofta i samarbete med 
dansare från andra lag, eftersom inget lag i föreningen har tillräckligt med dansare för att 
klara av en egen uppvisning. 
Svartgänget har sin bas av dansare och spelmän i tisdagslaget. 
Vi har förmånen att ha egna spelmän vilket är mycket uppskattat. 
Inför nationaldagen samt midsommar tränar vi in program som dansledare från olika lag 
gemensamt arbetat fram. Det innebär gemensamma träningskvällar för att få ett fungerande 
program. 
Första tisdagen i varje månad har vi gemensam fika och informerar om föreningens arbete på 
olika plan. 

F10-polskedans 
Polskor dansas på torsdagar i Landerydgården. Nybörjare är välkomna. 
 
I övrigt är vår inriktning att dansa polskor och bygdedanser enligt uppteckningar och 
tradition. Vi försöker också fördjupa gruppens förmåga att dansa med bra karaktär och teknik 
så att en skön och lättsam dans uppnås. Teknik och vid behov nybörjarträning läggs in i 
början av träffarna.   
Vi brukar arrangera två ”dansstugor” då vi bjuder in dansare och spelmän från andra grupper 
med liknande verksamhet. År 2021 planeras bara en sådan i november som vi kallar 
”Dansstuga med folkmusik”. 

F20-seniordanslaget 
Så snart Pandemin avklingat och myndigheterna och vi själva tycker att det känns säkert att 
börja leva mer normalt, avser vi att dra igång kursen Internationell seniordans. 
Diskussion finns att återuppta ”Dans med distans” eftersom intresse finns från deltagarna. 
Denna kurs skulle i så fall fortsätta på kvällstid för att vara tillgänglig för flera deltagare. 

F30-internationella gruppen 
Internationella gruppen dansar på Landerydgården när de känner att behov finns.   
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TD1-Tidig dans 
Vi dansar på söndagar, jämna veckor, kl.12.00–15.00, samt måndagar, jämna veckor, 18.30-
20.30. 
Vi startar så fort läget så tillåter. 
Forums kurs i kontradanser ur Baron Åkerhielms dansbok är planerad till 4 september på 
Landerydgården. 
Forumbal i Kristinehamn 16 oktober. 
Bal 13 november på Landerydgården. 
 

Bugg 
Vi dansar på tisdagar. 
På buggkursen dansar vi riksbugg med inriktning på motionsdans. Det krävs att man kan 
grunderna i bugg. Inga krav på att man måste anmäla sig parvis. 

Brudvalskurs 
Folkungagillet kommer inte att erbjuda någon Brudvalskurs i år på grund av pandemin. 

Dans för daglediga 
Vi bjuder in till danseftermiddagar på Landerydgården med populära orkestrar.  
Tack vare några medlemmar som tar ansvar för detta trevliga arrangemang kan vi fortsätta att 
erbjuda Dans för daglediga, som ger ett bra bidrag till föreningens resultat. 
Orkestrar är bokade för hösten och vi hoppas kunna träffas då om FHM regler tillåter det. 

Durspel 
Vi är en grupp män och kvinnor, som kommer att fortsätta och spela durspel varannan 
måndag kl.17.00–20.00 på Landerydgården, bara pandemin släpper och vi kan börja umgås på 
nytt.  Det finns plats för fler att komma och spela tillsammans med oss. 

Linköpingsstämman  
2020 ställdes stämman in på grund av pandemin. Årets Linköpingsstämma planeras till den 22 
november. Om allt går som planerat blir det den 50:e spelmansstämman som arrangeras. 
Därmed kommer vi förhoppningsvis kunna ha en jubileumsstämma 2022. 
Håll dig uppdaterad på stämmans hemsida. www.linkopingsstamman.se 
 
 



   
 

  9 (21) 

5 Administration 

Medlemsregistrator 
Vår medlemsregistrator ser till att vi har ett aktuellt medlemsregister och att 
medlemsavgifterna betalas. Medlemsregistret ligger till grund för de avgifter vi betalar till 
distrikts- och riksorganisationerna. Ur medlemsregistret får vi också uppgifter till vår matrikel 
som ges ut vartannat år. 

Expeditionsbiträde 
Det administrativa arbetet i vår förening är ganska omfattande och i huvudsak en uppgift för 
sekreteraren. 
För att avlasta sekreteraren en del uppgifter utses en person som tillsammans med 
sekreteraren diskuterar vilka arbetsuppgifter som ska delas upp. 
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6  Landerydgården 

Vi vill behålla och öka vår uthyrning av Landerydgården främst till dans och musik. 
En stor uthyrningsverksamhet bidrar ekonomiskt till Landerydgårdens drift och underhåll. 
 
På årsmötet väljer vi en uthyrare och en gårdsmästare samt en vise gårdsmästare. 
 
Underhåll, reparationer och ombyggnader av huset är ständigt föremål för kort- och långsiktig 
planering. Vi har till stor del kunnat förlita oss på medlemmars ideella arbete och endast 
behövt anlita extern insats till större projekt. 
Flera av våra medlemmar har under många år bidragit till att minska kostnaderna för gårdens 
förvaltning och underhåll.  
 
Idag har vi en väl fungerande ”fixargrupp” som träffas regelbundet och åtgärdar det som 
behöver göras med vårt hus samt i vår trädgård, där trädgårdsarbetet är förenklat. 
 
Styrelsen har utsett två personer som ser till att gårdens brandskydd fungerar. 
 
Snöskottningen organiseras och sköts av frivilliga medlemmar. 
 
Utsmyckningsgruppen ska tillsammans med fixargruppen se över och planera vad som 
behöver göras med den inre miljön. 
 
Städning är viktig så att huset behåller sin standard även inomhus. Detta innebär bl.a. daglig 
städning, fönsterputsning, tvätt av gardiner och underhåll av golv mm. samt inköp av 
städmaterial. 
 

7 Klubbmästeri 

Klubbmästeriet består av husmor och tre klubbmästare. 
 

Mål 

 Husfolkssektionen ska erbjuda god service till föreningens medlemmar.  
 Samordning för husfolk från de olika lagen 
 Höststädning 
 Erbjuda hjälp vid olika aktiviteter som föreningens medlemmar vill genomföra 
 Sommardanserna är ett frågetecken i år 
 Pub-afton utgår på grund av pandemin 
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8 Evenemang 

Evenemangsansvarig 
Denna roll innebär att arrangera olika evenemang. 
 
En evenemangskatalog för både externa och interna gemensamma evenemang läggs ut på 
hemsidan och uppdateras efterhand under året. På Facebook lägger vi ut våra evenemang 
efterhand som de är aktuella. 
 
Barndansavslutning i april och december. (ej fastställda datum) 
 
Inför den 6:e juni planerar vi även i år ett gemensamt program, där våra vuxenlag tillsammans 
med våra barnlag, spelmän och kören Omkvädet, där många medlemmar i Folkungagillet 
också sjunger, i Landeryds Hembygdspark. Landeryds hembygdsförening uppskattar våra 
program och vill att vi medverkar även i år. 
 
Sommardanserna i Gamla Linköping anordnas under juni-september. 
Klubbmästeriet sköter allt arbete runt omkring sommardanserna. 
 
Midsommar – ansvara för att det finns spelmän på våra ”stora” uppvisningar.  
Logistik och planering på servicehusen dagarna före midsommar.  
23 och 24 juni uppvisningar på våra äldreboenden/vårdhem. 
25 juni Trädgårdsföreningen, Nykil och Berg samt några äldreboenden/vårdhem. 
 
Höstbal 13 november 
 
Alla evenemang anpassas efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och direktiv. 
 
Fler arrangemang kan tillkomma under året. 
 
Vi hoppas kunna börja 2022 med skinkdans, julgransplundring och Pubafton. 
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9 Marknadsföring 

Hemsidan  
Arbetet fortsätter med att försöka integrera Folkungagillets facebookgrupp med hemsidan. 
Gruppen tittar över andra moderna medier som är av intresse för Folkungagillet att använda. 
Gruppen består av medlemmar som är intresserade och engagerade i marknadsföring, reklam 
och PR.  

Reklam och PR 
Reklam och PR ska marknadsföra Folkungagillets verksamhet och Landerydgården. 

Folkunganytt 
Folkunganytt finns även på föreningens hemsida www.folkungagillet.se  
 

10 Föreningsservice 

Föreningsservice består av: 
en bibliotekarie, en pressbevakare, två ansvariga för musik- och filmsamling. 

Musik och filmsamlingen 
Våra ansvariga för musik och film kommer att fortsätta att förvalta gammalt material och ta 
hand om nyheter. 

Teknisk utrustning 
Den tekniska utrustningen ses över kontinuerligt och kompletteras utifrån behov och 
ekonomiska möjligheter. 

Bibliotek 
Bibliotekets katalog är datoriserad och bibliotekarien ansvarar för registrering samt in- och 
utlåning. Bibliotekarien gör nyinköp och tar hand om böcker vi får i gåva. Böcker som är 
trasiga lämnas för renovering och ombindning.  
Bibliotekarien är Folkungagillets representant i Linköpings föreningsarkiv. 

Bildarkivet 
Bildarkivet fortsätter att samla bilder i både fotoalbum och digitalt. 

Pressarkiv 
Pressarkivets uppgift är att bevaka tidningarna för att arkivera artiklar där Folkungagillet 
omnämns. 
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11 Dräkt och slöjd 

I dräkt och slöjd ingår systugan, dräktuthyrningen, slöjd och hantverk. 
På grund av pandemin blir verksamheten för gruppen begränsad. 
Vi ses en gång per månad. Samarbete och möte med övriga dräktsektioner inom distriktet. 
Fotograferade dräkter och information kommer att finnas på vår hemsida. 
Eventuellt fotografering av brudklänningen till en bok om kronbrudar. 
Uthyrning av dräkter fortsätter som tidigare. 
 

12 Utbildning 

Folkungagillet har haft tillgång till erfarna ledare och spelmän. Vidareutbildning är viktigt för 
att hålla sig à jour med utvecklingen samt för att kunna vidareutveckla vår verksamhet. 
Kurser för ledare, spelmän och funktionärer ger fortsatt stimulans för såväl kursdeltagare som 
övriga utövare.  Kurserna är öppna för alla medlemmar. 
 
Bidrag ges i första hand till de ledare, spelmän och funktionärer som respektive 
verksamhetsgren rekommenderar till utbildning i samråd med utbildningsansvarig. 
 
Fler ledare behövs i vår verksamhet och de ska ha den utbildning de önskar och behöver. 
 

13 Förlaget 

Folkungagillets förlag bildades för att handlägga för föreningens medlemmar 
 

 Produktion av eget material som har ett dokumentationsvärde 
 Försäljning av egenproducerat material samt övriga noter, böcker,  
      video-/musikinspelningar 
 Försäljning av dräktmaterial samt dräktuthyrning 

 
Försäljning av dräktmaterial sker via föreningens dräktuthyrare och dräktråd. Övrigt via 
förlagets e-post ”förlaget@folkungagillet.se”. 
 
För att det även i framtiden ska kunna gå att framställa våra bygdedräkter, arbetar föreningen 
för att säkerställa tillgången på dräkttyger och material i samarbete med dräktråd och systuga.  
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14 Dansgrupper och tider 2020 

Barndans 
 Lokal och tid Ledare Spelmän 
Barndans 2-4 år 

Barndans 4-6 år 

Barndans 6-8 år 

Torsdagar 16.30–17.00 

Torsdagar 17.10–17.50 

Torsdagar 18.00-18.50 

 

 

Lina Helmersson 

Maria Hageström 

 

Vuxendans 
 Lokal och tid Ledare Spelmän 
F1-onsdagslaget Gillesalen 

onsdagar 19.00–21.00 
Lena Eriksson 
Bernt Eriksson 

Katarina Karlsson 

Lars-Yngve Karlsson 
 

F5-motionsdansarna Stora salen 
torsdagar 19.00–20.45 

Toije Hansson  

F6-tisdagslaget Stora salen 
tisdagar 19.15–21.15 

Gunilla Smith 
(lagansvarig) 

Kajsa Eriksson 
Rolf Holmgren 

Lena Dylte 
Willy Smith 
Bo Mellqvist 

Håkan Pettersson 

Rolf Andersson 

Lars Blume 

Per Adolfsson 

F10-polskedans 
 

Gillesalen 
torsdagar 19.00–21.00 

Gunnel och Bengt 
Torberntsson 

 

Anita Thoor 

Lena Germundsson 

F4-onsdagsgänget Stora salen 

onsdagar 19.00–21.00 

Göran Forsling 

 

 

F20-seniordanslaget Stora salen 
tisdagar 10.00–12.00 

 

Majken Wallin  

 

 

 

TD1-tidig dans Gillesalen Sievert Johansson  

 Söndagar jämna veckor 
12.00-15.00 

Måndagar jämna veckor 

18.30-20.30 

  

Bugg 

 

 

Durspel 

Stora salen 

tisdagar 17.30–19.00 

 

måndagar ojämna veckor 
17.00-21.00 

Maud Larsson 

Göran Carlsson 

 

Bo Österberg 
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15 Almanacka 

2021 

Januari 
10 Sista dag för underlag till verksamhetsberättelsen 
24 Styrelsemöte 16.00 

Februari 
14 Sista dag (kl.15.00) för motioner och frågor till årsmötet 
21 Styrelsemöte 16.00 

Mars 
14 Årsmöte i Landerydgården 14.00 
14 Konstituerande styrelsemöte i Landerydgården 

Flyttat till den 12 september på grund av pandemin 

April 
18 Styrelsemöte 16.00 

Maj 
23 Styrelsemöte  16.00 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 
12 Årsmöte 14.00 
12 Konstituerande möte 

Oktober 
17 Styrelsemöte 16.00 

November 
21 Styrelsemöte med revisorerna  16.00 

December 
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2022 

Januari 
9 Sista dag för underlag till verksamhetsberättelsen 
v.3 Verksamheten börjar 
23 Styrelsemöte  16.00 

Februari 
6 Sista dag (kl.15.00) för motioner och frågor till årsmötet 
20 Styrelsemöte  16.00 

Mars 
13 Årsmöte i Landerydgården 14.00 
13 Konstituerande styrelsemöte i Landerydgården 
 
 
Vi hoppas att vår verksamhet kan starta hösten 2021.  
När allt är klart att vi startar läggs en almanacka ut på vår hemsida. 
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16 Ekonomi 2021 

FOLKUNGAGILLET 
BUDGET 2021 
  Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 
     
Intäkter     
Uppvisningar  30 000 26 500 45 000 
Egna arrangemang  89 000 106 845 252 000 
Medlemsavgifter  125 000 141 600 175 000 
Bidrag  13 500 36 171 47 000 
Övriga intäkter  31 000 1 489 31 000 
     
Summa intäkter  288 500 312 605 550 000 
     
Kostnader     
Träning  -6 000 -5 702 -43 000 
Uppvisningar  -2 000 -1 564 -19 000 
Egna arrangemang  -67 500 -66 889 -165 500 
Administration  -30 000 -32 970 -35 500 
Information  0 0 -10 000 
Medlemsavgifter  -55 000 -51 679 -55 000 
Övriga kostnader  -12 000 -2 283 -31 000 
Summa  -172 500 -161 087 -359 000 
     
Landerydgården  -266 500 -234 325 -376 500 
     
Summa kostnader  -439 000 -395 412 -735 500 
     
Verksamhetens resultat  -150 500 -82 807 -185 500 
     
Intäkter Landerydgården  100 000 105 085 185 000 
     
Resultat före finansiella poster  -50 500 22 278  -500 
     
Finansiella intäkter  500  500  500  
     
ÅRETS RESULTAT  -50 000  22 778 0  
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FOLKUNGAGILLET 
BUDGET 2021 / Landerydgården 

  Budget 2021 Utfall 2020 Budget 2020 
     
Intäkter     
Hyresintäkter  100 000 105 085 185 000 
     
Summa intäkter  100 000 105 085 185 000 
     
Kostnader     
Driftbidrag  17 000 17 000 0 
Underhåll och reparationer  -26 500 -26 750 -30 000 
Försäkring  -8 200 -8 624 -8 600 
El, vatten och sophämtning  -39 000 -30 506 -42 500 
Fjärrvärme  -77 800 -70 099 -75 000 
Lokalvård  -27 500 -45 390 -90 000 
Övriga lokalkostnader  -26 200 1 446 -29 900 
     
Summa driftskostnader  -188 200 -162 923 -276 000 
     
Förbrukningsartiklar   -5 000 -5 145 -10 000 
Telefon- och reseersättning  0 -851 -2 000 
Reklam och PR  -25 000 -1 906 -25 000 
     
Summa övriga kostnader  -30 000 -7 902 -37 000 
     
Avskrivning Landerydgården  -5 300 -5 300 -5 300 
Avskrivning fastighetsinventarier  -18 500 -18 500 -18 500 
Avskrivning inventarier  -24 500 -39 700 -39 700 
     
Landerydgårdens resultat  -166 500 -129 240 -191 500 
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17 Arvoden och ersättningar 

Ledare 

 Ledare har rätt till ett arvode på 40 kr per timma vid träning.  
 Om det är två eller fler ledare får de dela på 80 kr per timma. 
 Vid uppvisningar har ledare rätt till ett arvode på 80 kr per uppvisning. 
 Samtliga arvoden är skattepliktiga. 
 Ledare behöver inte betala någon aktivitetsavgift när de deltar i föreningens 

verksamhet. 

Spelmän 

 Spelmän har rätt till ett arvode på 40 kr per timma vid träning. 
 Vid uppvisningar har spelmän rätt till ett arvode på 80 kr per uppvisning. 
 Samtliga arvoden är skattepliktiga. 
 Spelmän behöver inte betala någon aktivitetsavgift när de deltar i föreningens 

verksamhet. 

Styrelsen 

 Ordförande, sekreterare och kassör har rätt till ett årsarvode på 900 kr.  
 Samtliga arvoden är skattepliktiga. 
 Styrelseledamöter och suppleanter behöver inte betala någon aktivitetsavgift när de 

deltar i föreningens verksamhet. 

Valda funktionärer 

 Funktionärer valda av årsmötet eller styrelsen behöver inte betala någon 
aktivitetsavgift när de deltar i föreningens verksamhet. 

Reseersättning 

 All reseersättning vid uppdrag för föreningen ska godkännas av styrelsen. 
 Resa med egen bil ersätts enligt skattefri ersättning, vilket för 2021 är 18,50 kr/mil. 
 Vid annat sätt att resa ersätts den faktiska kostnaden mot uppvisande av kvitto. 

Övriga kostnadsersättningar 

 Faktiska kostnader ersätts mot uppvisande av kvitto i enlighet med attestrutinerna. 

Redovisning 

 Senast den 31 december 2021 skall alla ersättningsanspråk som avser verksamhetsåret 
2021 vara kassören tillhanda. För ledare och spelmän som gör anspråk på arvode finns 
särskilda rutiner. 
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18 Attestrutiner 

Antagna av styrelsen den 3 december 2005. Gäller fr.o.m. den 1 januari 2006.  
Uppdatering, på grund av ändrad organisation, antagen av styrelsen den 19 februari 2012. 
 
Alla organisationer bör ha bra attestrutiner. Med attest menas att genom underskrift godkänna 
inköp och utbetalning för föreningens räkning. Attester förbättrar den interna kontrollen, att 
inte inköp görs utan befogenhet, samt att saker blir rätt fakturerade. Det är därför viktigt att 
attesten görs av rätt person. 

Attestansvaret innebär  

 Att utbetalningen motsvaras av mötesbeslut, budget eller verksamhetsplan 
 Att kontrollera att underlaget är korrekt, att varan eller tjänsten kommit Folkungagillet 

tillhanda 

Vid inköp utanför budgeterade medel  

 Ordförande har rätt att godkänna köp upp till 10 000 kronor, vilket rapporteras till 
styrelsens verkställande utskott (VU) för att protokollföras 

 Ordförande har rätt att verkställa inköp överstigande 10 000 kronor, dock högst 25 000 
kronor, efter protokollfört beslut i styrelsens verkställande utskott (VU) 

 Ordförande har rätt att verkställa inköp överstigande 25 000 kronor, efter protokollfört 
beslut i styrelsen 

Arbetsgång 

 Underlag för utbetalning (t ex fakturor, räkningar och kvitton) lämnas till den 
attestberättigade, som efter attest lämnar underlaget till kassören (i kassörens fack på 
Landerydgården). 

 Ett förklarande mail (i förväg), en signatur på följesedeln eller liknande dokument kan 
anses som attestunderlag och godkännas om det bifogas fakturan/räkningen av 
kassören vid bokföringen. 

 I händelse av att attest inte kan utföras av berörd person skall underlaget attesteras av 
ordförande. 

 I samband med attesten skall underlaget förses med en förklarande text till 
bokföringen. För att underlätta för den som attesterar skall alla fakturor förses med en 
referens som anger vem som beställt varorna eller tjänsten i fråga. 

 Attesten skall ske skyndsamt för att inte föreningen skall drabbas av eventuella extra 
fakturakostnader. 
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Vem attesterar vad 

Ordförande-, VU- och styrelsebeslut Ordförande 
Ordförandes utlägg Vice ordförande 
Kassörens och övriga styrelseledamöters egna 
utlägg 

Ordförande 

Administration Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Landerydgården Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Klubbmästeri Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Evenemang Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Marknadsföring Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Föreningsservice Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Dräkt och slöjd egna utlägg Styrelsens kontaktperson i respektive 
verksamhetsgren 

Utbildning Av årsmötet utsedd samordnare eller av 
styrelsen utsedd person 

Fakturor, räkningar av löpande karaktär enligt 
budget och verksamhetsplan (hyror, löner, 
etc.) 

Kassör, slutattesteras av ordförande 

Projekt (midsommar, spelmansstämman) Av styrelsen utsedd projektsamordnare 
 
Ordförande har generell attesträtt för att kunna fungera som ersättare. 
 


