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§ 1 Föreningens firma och ändamål 

Föreningens firma är Scen Österlen, ideell förening, med säte i Simrishamns 
kommun. 	

Syftet med föreningen är att ansvara för och driva amatörteaterverksamheten ”Scen 
Österlen” samt att organisera och producera professionell teater, sång, musik, dans 
och film, och då främst för, och om, barn och ungdom. 	

Styrande verksamhetsdokument är ”FN:s Barnkonvention”.  

Verksamhetsåret omfattar ett kalenderår. 	

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör, båda i förening, samt enl av 
styrelsen beslutad delegation, el enligt attestordning.  
 

Föreningens verksamhet består i  

att producera ny dramatik för, och om, barn och ungdom  

att producera föreställningar för vuxna där sociala angelägenheter får en 
konstnärlig gestaltning  
att genomföra, såväl uppsökande som stationär, föreställningsverksamhet  
att genomföra seminarieverksamhet inom ramen för ”ändamål”  
att inom ramen för ”ändamål”, genomföra kursverksamhet främst för barn och 
ungdom men även för vuxna  



att ansvara för de olika projektens genomförande  
att söka ekonomiskt stöd för verksamheten  

§ 2 Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla, som är engagerade i föreningens stadgeenliga 
verksamhet och samtliga, i verksamheten engagerade, skall inneha medlemskap. 
Rösträtt får endast utövas av medlem, som uppnått en ålder av 16 år. 

”I händelse av tveksamhet till medlemskap avgörs det först av styrelsen. Om 
styrelsens beslut går emot den som anser sig kunna vara medlem ska frågan kunna 
hänskjutas av såväl vederbörande som styrelsen till års- eller medlemsmöte som då 
har att stadfästa eller ompröva styrelsens beslut.”  
 

§ 3 Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställs av årsmöte och styrelsen skall presentera förslag på 
medlemsavgift, i enlighet med budgetförslag.  
 

§ 4 Möten 

Föreningen skall hålla minst tre (3) st medlemsmöten per verksamhetsår, varav 
årsmöte skall utgöra det ena. Om minst hälften av styrelseledamöterna, el minst 51 
procent av medlemmarna, så kräver, eller lagkrav påkallar det, skall extra årsmöte 
utlysas.  
 

§ 5 Tider för kallelse, anslag och motioner 

Till årsmöte skall kallas minst två veckor före det årsmöte äger rum samt till 
medlemsmöte och extra årsmöte skall kallas minst en vecka före mötet äger rum. 

Kallelse sker genom publicering på föreningens hemsida samt, i mån av att medlem 
uppgivit e-postadress, genom e-post (utan stadgekrav är det fritt att även kalla på 
annat sätt). 



Motioner skall ha kommit till styrelsen senast den 15 januari.  
 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall väljas vid årsmöte och bestå av minst fem och högst sju ledamöter 
samt två ersättare. Årsmötet väljer ordförande samt kassör och övriga, tre till fem, 
ledamöter. Styrelsen fördelar övriga styrelseposter inom sig vid konstituerande 
sammanträde.  

Majoriteten av ledamöterna skall utgöras av representanter för den konstnärligt 
ansvariga gruppen. (Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter, t ex från 
Simrishamns kommun och från näringslivet.)  

Styrelsen är föreningens verkställande organ och är beslutför när minst 60 procent 
av styrelsen, inklusive ersättare, är närvarande. Förutom vanligt förekommande 
ärenden skall styrelsen upprätta attestordning o/e delegationsordning samt yttra sig 
över eventuellt inkomna motioner.  

Vid styrelsemöten skall beslutsprotokoll föras och de skall vara justerade senast två 
veckor efter styrelsemötet.  
 

§ 7 Revisorer 

Revision skall ske fortlöpande under verksamhetsåret och revisorer skall väljas av 
årsmöte. Revisorerna skall vara två och med lika många ersättare. Minst en av de 
ordinarie revisorerna, och minst en av ersättarna, skall ha dokumenterad utbildning i 
redovisningsteknik.  

Förutom räkenskaperna skall revisorerna granska upprättad attestordning samt 
granska verksamheten i övrigt så att den är i enlighet med paragraf ett.  
 

§ 8 Stadgeändringar 



Förslag om stadgeändring kan göras av såväl styrelsen som enskild 
föreningsmedlem. För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster.  
 
 

§ 9 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas under första kvartalet, året efter verksamhetsåret slut, 
dock inte tidigare än den 1 februari.  

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:  

Val av mötesfunktionärer: Ordförande, protokollförare samt en justeringsman, som 
jämte förhandlingsordföranden skall justera protokollet.  

Konstaterande om årsmötet kan genomföras med hänsyn till om kallelse skett inom 
stadgad tid.  

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och 
revisorernas redogörelse samt beslut om dessa dokument kan läggas till 
handlingarna.  

Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 	

Beslut om resultatdisposition. 	

Beslut om föreslagen budget för påbörjade verksamhetsåret.  

Beslut om medlemsavgift enligt stadgarnas § 3.  

Val: 	
Ordförande på ett år 	
Kassör på ett år 	
Två styrelseledamöter på två år  
Övrig/a styrelseledamot/öter på ett år  
Två ersättare på ett år 	
Två revisorer på ett år 	
Två revisorersättare på ett år 	



Behandling av inkomna motioner.	

Beslut om arvode till styrelseledamöter o/e revisorer. 

Beslut om eventuell stadgeändring. 	
	

§ 10 Uteslutning av medlem 

Medlem som uppenbart motarbetar föreningens ändamål eller i övrigt är till skada 
för verksamheten kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan överklaga 
styrelsens beslut till medlemsmöte, el årsmöte, beroende på vilket som kommer 
först, som har att stadfästa eller ompröva styrelsens beslut.  
 

§ 11 Möjlighet att ta lån 

Föreningen får, efter beslut av årsmöte, uppta lån.  
 

§ 12 Upplösning av föreningen 

Föreningen skall upplösas om verksamhet inte längre bedrivs i enlighet med dessa 
stadgar, eller om lagstadgade krav finns på upplösning.  

Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar i första hand verksamhet som bedrivs 
i enlighet med föreningens ändamål och som styrelsen då har befogenhet att avgöra. 
I andra hand, om förstahandsalternativ inte beslutats om, tillfaller eventuella 
tillgångar Riksorganisationen Barnens rätt i samhället, BRIS. 


