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Teatersmedjan i Blekinge stadgar  

§1 Syfte  

1:1 Föreningen skall bedriva amatörteaterverksamhet. Den skall därvid:  

● Arbeta för en teater som verkar mitt i samhället och ser människan som en kraft, vilket 
tillsammans med andra kan styra utvecklingen till ett bättre samhälle där människans värdighet 
bevaras.  

● Arbeta med att stödja experimentell teater som vill förnya och bearbeta teaterns uttrycksformer 
samt verka för en kultur som engagerar, stimulerar och provocerar människors fantasi och 
intellekt.  

● Anordna studiecirklar för att utbilda medlemmar i tal och röstvård, dramatik, scenframställning, 
scenografi, klädskapande, ljud, ljus och allt annat som tillhör teaterverksamhet. Studiecirklarna 
skall göras tillsammans med något eller några av länets studieförbund. Medlem som deltar i 
årslång teaterträning erlägger verksamhetsavgift.  

● Arbeta för att stärka kontakten med publiken.  

● Stå självständigt gentemot stat och kommun vad gäller verksamhetens innehåll, vara politisk och 
religiöst obunden.  

§2 Organisation  

2:1 Teatersmedjans juridiska namn är Teatersmedjan i Blekinge.  

2:2 Teatersmedjan skall ha sitt säte i Karlshamn.  

2:3 Teatersmedjans organisationsnummer är 836200-9170.  



2:4 Årsmötet är Teatersmedjans högst beslutande organ och därefter är det styrelsen för 
Teatersmedjan.  

§3 Medlemskap  

3:1 Var och en som instämmer i föreningens syfte äger rätten att bli medlem i föreningen mot 
erläggande av medlemsavgift.  

3:2 För att vara röstberättigad vid årsmötet måste medlem ha betalt den fastställda 
medlemsavgiften.  

3:3 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen 
skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen 
inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att 
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall 
iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den 
berörda.  

3:4 Styrelsen för Teatersmedjan kan avstänga en person från all verksamhet om personen motverkar 
organisationens syfte så som det kommer till uttryck i stadgan.  

3:5 Revisorer kan inte avstängas.  

§4 Årsmöte 4:1 Föreningens verksamhetsår sträcker sig från årsmöte till 
årsmöte.  

4:2 Årsmötet skall hållas senast sista söndagen i mars varje år.  

4:3 Kallelse till årsmötet skall offentliggöras senast fyra veckor innan årsmötet.  

4:4 Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga digitalt och på Teatersmedjans kansli senast 10 
dagar innan årsmötet.  

4:5 Vid föreningens årsmöte skall följande ärende behandlas  

- Val av mötesordförande - Val av mötessekreterare - Fråga huruvida mötet blivit utlyst 
enligt stadgarna - Fastställande av dagordning - Föredragande av styrelsens och 
revisorernas berättelser - Behandling av motioner och propositioner - Fastställande av 
medlemsavgift - Val av ordförande, kassör, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 



samt valberedning  

4:6 Motion till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.  

4:7 Extrainsatt årsmöte kan hållas om 3⁄4 av medlemmarna begär det eller om styrelse, revisorerna 
önskar det.  

4:8 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 
på mötet.  

4:9 Vid val gäller relativ majoritet vilket innebär att den som erhållit högst antal röster är vald                 
oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.  

Övriga beslut (utom §8) kräver absolut majoritet, dvs. mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid 
lika röstetal skall lotten avgöra.  

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.  

4:10 Ändring av stadgar kan ske endast på ordinarie årsmötet och med minst 2⁄3 av antalet 
avgivna röster.  

§5 Valberedning 5:1 Valberedningen väljs 
av årsmötet.  

5:2 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.  

5:3 Ett förslag på ny styrelse, revision och valberedning skall finnas tillgänglig senast 10 dagar 
innan årsmöte i årsmöteshandlingarna.  

§6 Revision 6:1 Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1 - 
31/12).  

6:2 Två revisorer och en revisorssuppleant väljs på årsmötet. Dessa väljs på ett år.  

6:3 Revisorerna skall vara svenska medborgare och får inte vara ledamöter i styrelsen. Ordinarie revisor 
får inte vara släkt eller sambo med någon styrelseledamot eller anställd, ej heller vara i 
beroendeställning till föreningen.  

6:4 Revisorerna skall granska föreningens årsredovisning jämte räkenskap samt styrelsens förvaltning.  



6:5 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till årsmötet.  

§7 Styrelse 7:1 Föreningen leds av styrelsen fram till 
årsmötet.  

7:2 Styrelsen skall bestå av fem ledamöter som väljs på årsmötet. Styrelseledamot väljs på två år och 
styrelseordförande på ett år. Ledamöterna avgår växelvis.  

7:3 Mandattid är från årsmöte till årsmöte.  

7:4 Årsmötet väljer ordförande och kassör separat. Styrelsen väljer inom sig en sekreterare och vice 
ordförande.  

7:5 Suppleanter skall vara minst två och inträda i styrelsen om ordinarie ledamot ej är närvarande. 
Avgår ordinarie ledamot under mandatperioden inträder suppleant som ordinarie intill nästa årsmöte. 
Suppleanterna väljes på ett år. Suppleanterna kallas och bör delta i styrelsens möten.  

7:6 Ordförande skall kalla till styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av antalet 
styrelseledamöter är närvarande. Ordförandes röst är utslagsgivande vid lika röstetal i styrelsen.  

7:7 Styrelsen beslutar vilka i föreningen som skall vara firmatecknare.  

7:8 Vid styrelsemötena skall det föras protokoll som undertecknas av ordförande, sekreterare och 
justerare. Protokollen skall förvaras numrerade på ett betryggande sätt.  

7:9 Till varje styrelsemöte bör adjungeras minst en anställd.  

§8 Verksamhetens upphörande Teatersmedjan kan ske endast genom beslut av två på varandra 
följande årsmöte med minst sex månaders mellanrum, varav ett ordinarie med minst 2⁄3 av 
antalet avgivna röster. Vid upplösningen av föreningen skall dess eventuella tillgångar tillfalla 
föreningen vars målsättning överensstämmer med Teatersmedjan.  
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