
Stadgar för ideella föreningen Gottsunda Teater 
Antagna vid årsmötet 2002-03-18 och ändrade 2008-03-31 samt 2019-03-31 
 

§ 1 Föreningens namn är Gottsunda Teater med säte i Uppsala.  

 

§ 2 Föreningens uppgift är  

att utveckla den professionella barn- och ungdomsteaterns form och innehåll genom 

kontinuerlig föreställningsverksamhet för barn och ungdom 

      att utveckla de konstnärliga uttrycksformerna i amatörteatern 

      att erbjuda möjligheter till eget skapande för barn, ungdomar och vuxna 

      att utgöra ett kulturellt centrum med konstnärlig och social inriktning i Gottsunda. 

 

§ 3 Var och en som stöder föreningens målsättning äger rätt att bli medlem. 

 

§ 4 Medlemsavgift.     

Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.   

 

§ 5 Årsmöte 

A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls årligen före mars månads utgång.  

B. Årsmötet kungörs senast två månader före sammanträdet. 

C. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. 

D. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt.  

E. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:     

1. Mötets stadgeenliga utlysande    

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet 

3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse 

4. Beslut om ansvarsfrihet   

5.   Fastställande av verksamhetsplan och budget 

6.   Fastställande av medlemsavgift  

7.   Fastställande av eventuella arvoden 

8.   Val av ordförande på ett år 

9.   Val av övriga styrelseledamöter och ersättare på två år, valda på så sätt att varje år två   

      respektive en av dem är i tur att avgå. 

10. Val av två revisorer på ett år 

11. Val av valberedning 

12. Behandling av motioner och styrelsens förslag   

13. Övriga frågor 

 

§ 6 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. 

 

§ 7 Styrelsen 

Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande, minst fyra övriga ledamöter och två 

ersättare. Vid frånvaro av ordinarie ledamot träder ersättare in med rösträtt. För beslut krävs närvaro 

av ordförande eller vice ordförande och minst två övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv 

och utser firmatecknare. 

 

§ 8 Föreningsmöte 

Föreningsmöte skall hållas, när styrelsens majoritet anser det påkallat eller 2/3 av medlemmarna så begär. 

Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för föreningsmöte skall sändas till medlemmarna senast en 

månad före föreningsmötet. 

 

 



 

§ 9 Stadgeändring 

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom skall finnas tillgängligt för  

medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. För ändring av stadgarna fordras 2/3 majoritet av avgivna  

röster.  

  

§ 10 Upplösning 

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte.  Förslag härom skall finnas tillgängligt för medlemmarna 

senast fyra veckor före årsmötet. För upplösning av föreningen fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. 

Beslut om disposition av eventuella kvarvarande tillgångar fattas vid årsmötet. Fördelningen av tillgångarna 

skall ske med hänsynstagande till föreningens målparagraf (§ 2). 

 

§ 11 Beslut          

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §§ 9 och 10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst 

utom vid personval, då lottdragning avgör. 

 

 


