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Ronneby Folkteater 
FÖRENINGSSTADGA 

 
 

§ 1 
Föreningens namn skall vara Ronneby Folkteater. Föreningens säte är i Ronneby 
 

§ 2 
Föreningens syfte är att genom sin verksamhet berika teaterlivet inom Blekinge län. 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 
 

§ 3 
Medlem i föreningen kan den bli som medverkar i teaterverksamheten inom föreningen och 
till kassören, på anmodan, betalar fastställd medlemsavgift. Medlem som verkar mot 
föreningens syfte och/eller ej betalar sin medlemsavgift kan uteslutas av styrelsen. Föreningen 
kan bilda en stödsektion där även icke aktiva teaterutövare kan bli medlemmar. 
Medlemsavgift för stödsektion, fastställs av styrelsen. 
 

§ 4 
Föreningens medlemsavgift fastställs av årsstämman. 
 

§ 5 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 

§ 6 
Två revisorer och suppleanter för dessa utses av årsstämman 
 

§ 7 
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman, vilken skall avhållas senast åtta veckor 
efter avslutat verksamhetsår. Extra årsstämma kan inkallas av styrelsen eller om medlemsmöte 
så beslutar med 2/3 majoritet. Kallelse till årsstämma skall vara medlem tillhanda senast två 
veckor före årsstämman.  
 

§ 8 
Övergripande ekonomiska och strategiska beslut skall fattas av medlemsmötet. 
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§ 9 
Styrelsen skall utses av årsstämman och bestå av minst Ordförande, Kassör och Sekreterare. 
Ordförande och sekreterare väljes på två år. Kassör och ledamöter, väljes vid föreningens 
bildande på ett år, därefter på två år. Styrelsen är beslutmässig om minst två personer är 
närvarande. Styrelsen har rätt att till sig adjungera ledamöter, utan rösträtt . Styrelsen bör fatta 
beslut i koncensus. 
 
 
 

§ 10 
Årsstämman skall utse en valberedning om tre personer, varav en sammankallande. 
 

§ 11 
Styrelsen skall kalla till medlemsmöte minst en gång per år. Kallelse skall ske genom annons 
eller personlig kallelse. Om 20% av medlemmarna så önskar måste styrelsen kalla till 
medlemsmöte. Medlemsmöte äger ej rätt att fatta beslut om frågor uppkomna på 
medlemsmötet som ej behandlats av föreningsstyrelsen. Medlem i stödorganisation äger 
förslagsrätt på medlemsmöte. 
 

§ 12 
Föreningsmedlem äger rösträtt på medlemsmöte och årsstämma då denne varit medlem i 
föreningen under sex månader. De medlemmar som tecknar sig för medlemskap vid 
föreningens bildande har dock omedelbart kvalificerat sig för rösträtt. Medlem i stödsektion 
äger ej förslags- eller rösträtt på årsstämma. Motioner till årsstämma skall vara styrelsen 
tillhanda senast två månader före stämman. Årsstämman äger ej rätt att besluta om frågor 
uppkomna på stämman, som ej behandlats av föreningsstyrelsen. 
 

§ 13 
För förändring av föreningsstadgan krävs beslut av två, på varandra följande, årsstämmor. 
 

§ 14 
Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsstämmor. Inventarier 
mm. skall då försäljas eller ställas till kulturlivets förfogande. Ev. överskott vid försäljning skall 
bilda en fond för att främja teaterlivet i länet och då främst i Ronneby Kommun. 
 
 
 
 
Föreningsstadgan antagen vid föreningens extrastämma 18.05.2010 
 


