
 
 

 

 
 

 

STADGARSTADGAR 

Antagna vid extra kongress 15 maj 2018 

 
 
§ 1 FÖRENINGEN  

Teatercentrum är en ideell förening som organiserar de fria professionella teatrarna. Med fri teater menas yrkesmässigt 

bedriven teaterverksamhet som är sin egen huvudman. 

 

§ 2 SÄTE  

Teatercentrums styrelse har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 3 ÄNDAMÅL  

Teatercentrum är de fria professionella teatrarnas samarbets, intresse och informationsorganisation. Teatercentrum 

ska verka för den fria teaterkonstens oberoende, kontinuitet och dess konstnärliga integritet samt verka för demokrati, 

mångfald och yttrandefrihet. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP  

1. Medlemskap kan beviljas för juridisk person.  

2. Ansökan om medlemskap skall skriftligen tillställas styrelsen. 

 

§ 5 MEDLEMS RÄTT- OCH SKYLDIGHETER  

Varje medlem har en röst vardera. 

Medlem 

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

– har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

– skall följa föreningens stadgar och de beslut som fattas av föreningen, 

– skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen. 

 

§ 6 FÖRENINGSMÖTEN  

Kongress 

1. Kongressen är Teatercentrums högsta beslutande organ.  

2. Ordinarie kongress hålles senast i juni månad vart tredje år. 

3. En mandatperiod löper mellan två på varandra följande ordinarie kongresser.  

4. Kallelse, dagordning och nödvändiga handlingar till ordinarie kongress och extra kongress, skall vara  

medlemmarna tillhanda minst fyra veckor i förväg.  

5. Ordinarie kongress behandlar 

a) fastställande av röstlängd för mötet. 

b) val av ordförande och sekreterare för mötet. 

c) val av protokolljusterare och rösträknare. 

d) fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

e) fastställande av dagordning. 

f) styrelsens verksamhetsberättelse. 

g) styrelsens årsbokslut. 

h) revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

i) fastställande av styrdokument och verksamhetsplan. 



 
 

 

 
 

j) behandling av stadgefrågor. 

k) fastställande av medlemsavgifter. 

l) behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

m) val av styrelsens ordförande, vilken också är ordförande i styrelsens verkställande utskott.  

n) val av vice styrelseordförande, vilken även är ledamot i styrelsens verkställande utskott. 

o) val av kassör, vilken även är ledamot i styrelsens verkställande utskott. 

p) val av ledamöter till styrelsen.  

q) val av två ordinarie revisorer samt en suppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.  

r) val av valberedning varav en sammankallande. 

s) övriga frågor. 

t) tid och ort för nästa ordinarie kongress. 

 

6. Fullmakt. 

Vid kongress kan röstberättigad genom fullmakt också rösta för högst två icke närvarande medlemmar. 

 

7. Extra kongress. 

a) Extra kongress skall hållas när styrelsen eller revisor, eller minst en fjärdedel av Teatercentrums medlemmar 

begär det. Vid extra kongress kan samma frågor behandlas och upptas till beslut som vid ordinarie kongress. 

b) Extra kongress som utlysts skall hållas snarast eller senast inom sex månader. 

 

8. Riksdeltagarmöte. 

a) Riksdeltagarmöte hålles en gång per år, de år det ej är kongress, senast under maj månad. 

b) Riksdeltagarmötet behandlar  styrelsens årsbokslut och revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret  

samt frågan om ansvarsfrihet. 

c) Riksdeltagarmötet behandlar Teatercentrums styrdokument. 

d) Riksdeltagarmöte förbereds av styrelsen. Kallelse, dagordning och nödvändiga handlingar skall vara  

medlemmarna tillhanda minst fyra veckor i förväg. 

e) Riksdeltagarmötet fastställer medlemsavgifter. 

f) På riksdeltagarmöte kan fyllnadsval ske. 

 

§ 7 VALBARHET  

Valbar till styrelsen och valberedningen är person med anknytning till medlem i föreningen eller extern person  

med anknytning till den fria scenkonsten. Anställd av föreningen är icke valbar. 

 

§ 8 STYRELSE  

1. Styrelsen skall bestå av 7-11 ledamöter. Styrelsens sammansättning ska spegla organisationen.  

2. Styrelsen är beslutande organ under pågående mandatperiod.  

3. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt  

tillvarata medlemmarnas intressen.  

4. Styrelsen beslutar om medlemskap.  

5. Det åligger styrelsen att 

a) verkställa av kongress och riksdeltagarmöte fattade beslut. 

b) planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 

c) ansvara för och förvalta föreningens medel. 

d) tillställa revisorerna räkenskaper och protokoll samt förbereda kongress och riksdeltagarmöten.  

6. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 7. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst.  

 

  



 
 

 

 
 

§ 9 STYRELSENS VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU)  

1. VU består av ordförande, vice ordförande och kassör. 

2. VU:s uppgift är att mellan styrelsens sammanträden handha den löpande verksamheten. 

 

§ 10 FIRMATECKNING  

Firmatecknare utses av styrelsen. 

 

§ 11 RÄKENSKAPSÅR  

Teatercentrums räkenskapsår skall vara kalenderår. Revision skall vara avslutad senast sex veckor före kongress eller 

ordinarie riksdeltagarmöte. 

 

§ 12 REVISORER  

1. Revisorerna består av två ordinarie revisorer och en suppleant. 

2. Revisorerna granskar föreningens verksamhet och räkenskaper och väcker frågan om ansvarsfrihet för styrelsen vid  

kongress och riksdeltagarmöte. 

3. Revisorerna kan kalla till extra kongress. 

 

§ 13 VALBEREDNING  

Valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter varav en sammankallande. 

 

§ 14 STADGEÄNDRING  

Teatercentrums stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande kongresser, med minst sex 

månaders mellanrum, varav en ordinarie. 

 

§ 15 UPPLÖSNING  

Upplösning av Teatercentrum kan ske genom beslut av två på varandra följande kongresser, med minst sex månaders 

mellanrum, varav en ordinarie. Vid upplösning av Teatercentrum tillfaller dess eventuella tillgångar det ändamål som 

beslutats av kongresserna. 

 


