Vedtægter for De Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner
Pkt. 1.
De Sjællandske Børne- og Ungdomsstævners (SBU) formål er at udvikle
afholdelse af børne- og ungdomsstævner i folkedans øst for Storebælt i
samarbejde med foreninger og grupper, som arbejder ud fra samme principper
som Landsforeningen Danske Folkedansere.
Pkt. 2
Medlemskab af SBU er automatisk dersom en forening påtager sig at arrangere
Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne eller har deltaget i SBU´s stævner
mindst 1 gang inden for de seneste 6 år.
Pkt. 3
De Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner ledes af en styregruppe på 2
personer valgt af deltagende foreninger og grupper. Styregruppen kan udpege
yderlige 3 medlemmer.
Pkt. 4
Styregruppen vælges på en generalforsamling inden 1. oktober hvert år.
Styregruppen vælges for 2 år ad gangen, således af der vælges 1 i lige år og 1 i
ulige år. Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år.
Pkt. 5
Hver forening eller gruppe har 2 stemmer, deltager danseinstruktøren har
denne den ene stemme, styregruppens medlemmer har hver 1 stemme. Ved
alle afstemninger er simpelt flertal afgørende.
Pkt. 6
Styregruppen indkalder foreninger og grupper til eftersnak, valg til styregruppen
samt generalforsamling i Sjællandske Børne- og Ungdomsstævners
støtteforening af 1968 (SBUS), i samarbejde med en at årets arrangerende
foreninger.
Pkt. 7
Indkaldelsen skal indeholde mindst følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Eftersnak for årets stævner
3. Regnskab for årets stævner
4. Indkomne forslag
5. Valg til styregruppen
6. Eventuelt: Kommende stævneværter og præsentation af næste års
stævnearrangører og danse.
7. Generalforsamling i SBUS ifølge dennes love.

Forslag, der ønskes behandlet på eftersnakmødet skal være styregruppe i
hænde inden det sidste stævne afholdes.
Pkt. 8
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af styregruppen eller 1/3
af sidste år deltagende foreninger.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel.
Pkt. 9
Regnskabet for hvert enkelt stævne revideres af revisorerne fra den
arrangerende forening. Eventuelt overskud deles ligeligt mellem den
arrangerede forening og SBUS. SBUS dækker 50% af et evt. underskud
ved årets stævner.
Pkt. 10
Styregruppen koordinerer og varetager følgende:
Udvælger næste års arrangører blandt indkomne anmodninger.
Udarbejder adresseliste med formand og B & U repræsentant samt
danseinstruktør på grundlag af tidligere års stævner.
Mindst én person fra styregruppen indtræder i arrangerende forenings
stævneudvalg.
Gennemgår fremlagte stævnebudgetter.
Efterser at andre for stævnet uvedkomne udgifter ikke indgår i budgettet og
regnskabet.
Kontrollerer at deltagende foreninger og grupper benytter udleverede skilte.
Således vedtaget i Kirke Hyllinge den 9. april 1983 og ændret i Roskilde den 7.
juni 1984, i Køge den 14. juni 1985, i Gilleleje den 14. juni 1990, i Græsted den
8. juni 1999 og i Ringsted den18. maj 2010.
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