STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR ENSKEDESPELET
§1 Föreningens ändamål
Föreningen för Enskedespelet är en ideell förening. Genom att aktivera människor i eget
skapande är föreningen ett komplement till andra kulturyttringar och inte minst till den
kommersiella kulturen.
Föreningen vilar på demokratisk grund och verkar för alla människors lika värde.
Det kollektiva skapandet känner inga fasta gränser beträffande de konstnärliga
uttrycksformerna.
Föreningens mål är:
- Att verka för yttrande- och konstnärlig frihet.
- Att stimulera de enskilda medlemmarnas konstnärliga utveckling, individuellt och
kollektivt.
- Att stimulera en medveten konstnärlig kvalitet och stödja nyskapande.
- Att regelbundet sätta upp offentliga föreställningar där professionella krafter
tillsammans med Enskedespelets ideella krafter möts för gemensam utveckling.

§ 2 Medlemskap
Den som önskar verka för föreningens ändamål och följa dess stadgar kan bli medlem.
Medlemskap i föreningen vinnes genom att erlägga den av årsmötet beslutade årliga
avgiften.
Önskar medlem utträda skall detta meddelas skriftligen till styrelsen.

§ 3 Medlemsavgifter
Medlem som beviljas inträde skall betala den årsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 4 Medlemsmöten
Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall vara öppet för alla
medlemmar. Rösträtt har varje medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt
föreningens stadgar.
Föreningen skall hålla minst två medlemsmöten per verksamhetsår varav ett skall vara
årsmöte.

§ 5 Årsmötet
Föreningens verksamhetsår skall räknas från den 1 januari till och med den 31
december. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Skriftlig kallelse till årsmötet skall utsändas senast två veckor före årsmötet.
Motioner, utlåtande, styrelsens förslag och övriga årsmöteshandlingar skall vara
medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Förslag till dag- och arbetsordning för förbundsmötet utarbetas av föreningsstyrelsen.
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare
d) rösträknare

2. Kallelse till årsmötet i behörig ordning
3. Verksamhetsberättelse
4. Ekonomisk berättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Motioner
8. Arvoden
9. Val av styrelse
-ordförande
- kassör
- övriga ledamöter
- suppleanter
10. Beslut om vem eller vilka som skall teckna föreningens firma.
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
Extra årsmöte kan kallas av styrelsen eller om en fjärdedel av medlemmarna skriftligt,
med angivande av ändamål, kräver detta.

§ 6 Omröstning
Alla beslut fattas med enkel majoritet. Beslut som inte är val fattas genom omröstning.
Vid lika röstdelning gäller den mening mötets ordförande biträder.
Alla val skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär. För att
vara vald krävs att ha erhållit minst hälften av vid valet avgivna godkända röster.
Godkänd röstsedel skall uppta lika många namn som det antal mandat som
omröstningen gäller. Om detta röstetal inte uppnåtts förrättas omval mellan dem som
erhållit de högsta röstetalen.
Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som det antal mandat som
omröstningen gäller. Om flera av de kandidater som kvarstår vid omval får lika röstetal i
första omröstningen kan dock flera kandidater kvarstå.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och minst två suppleanter. Ordförande och
kassör väljs särskilt.
Styrelsens mandatperiod är ett år.
Styrelsen är mellan medlemsmötena föreningens högsta beslutande organ.
Suppleanterna inträder i den ordning de valts.

§ 8 Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet två
revisorer. Revision skall ske minst en gång per år.

§ 9 Motioner
Medlem som önska väcka motion till årsmötet skall lämna denna skriftligt till styrelsen
senast vid verksamhetsårets utgång.

§ 10 Uteslutning
Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter eller som uppenbart motarbetat föreningens
stadgar och ändamål kan uteslutas av årsmötet.

§ 11 Ändring av stadgarna
Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet.
§1, 11 och 12 i stadgarna kan ändras endast efter beslut av två på varandra följande
årsmöten.
Förslag om stadgeändring skall framställas i motion eller genom förslag från styrelsen
till årsmötet.

§ 12 Upplösning av föreningen
Föreningen kan inte upplösas om minst fem medlemmar är verksamma och villiga att
upprätthålla föreningens verksamhet.
Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar verksamhet som främjar barns
kulturutövande.
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