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1.Förening 
 

Värmdö Scenskola är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Värmdö Kommun. 
 

2. Syfte 
              
Föreningens syfte är att i Varmdö kommun för barn och ungdomar organisera och utveckla undervisning 
och produktion inom Teater och Dans. 
 

3. Obundenhet 
 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
                                                 

4. Verksamhetsår 
 
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december 
                                                          

5. Medlemskap 
 

Medlemskap kan vinnas av envar som ansluter sig till, och aktivt vill verka i enlighet med,              
föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan 
avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då 
avstängningen eller utesluts medlemmen. 
 

6. Årsmöte 
 

Årsmötet ar föreningens högsta beslutande instans. Det skall hållas i verksamhetsårets början, dock              
senast i mars månad. Årsmötet ar beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse utsänts senast fjorton              
dagar före mötet. Möteshandlingarna skall finnas medlemmarna tillhanda vid mötet. Röstberättigad              
vid årsmötet är registrerad medlem över 18 år. Varje medlem har en röst, röstning genom fullmakt är inte              
tillåten. Vid årsmötet har styrelseledamöter, medlemmar och revisorer närvaro-, yttrande- och              
förslagsrätt. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen.                
 
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. Val av två personer att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
5. Fråga om mötet är behörigt utlyst 
6. Godkännande av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret inklusive ekonomiska rapporter 
8. Framläggande av revisors revisionsberättelse för året 
9. Beslut om godkännande av Värmdö Scenskolas resultat- och balansräkning för året 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 
11. Val av ordförande 
12. Val av styrelseledamöter 
13. Val av revisor 
14. Val av valberedning varav en sammankallande 
15. Styrelsens förslag till verksamhet för året 
16. Fastställande av budget för året 
17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande 
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7. Extra Årsmöte 

 
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det. 
Endast i kallelsen specificerade ärenden får behandlas på mötet. l övrigt gäller samma regler som vid 
ordinarie årsmöte. 
 

8. Styrelse 
 
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och verkställer årsmötets beslut. Styrelsen väljs av 
årsmötet och skall bestå av en ordförande och fyra (4) till åtta (8) ledamöter. Styrelsen fördelar själv 
ledamöternas uppgifter. 
 

9. Styrelsesammanträde 
 
Styrelsen är beslutsmässig om kallelsen utgått till samtliga ledamöter och minst hälften av styrelsens 
ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. 
 

10. Firmateckning 
 
Styrelsen beslutar om vilka som Skall ha rätt att teckna föreningens firma. 
 
 
      11. Revisor 
 
 
Årsmötet utser två (2) revisorer, varav en ska vara ordinarie och en suppleant. 
 

12. Valberedning 
 
Årsmötet utser valberedning om 1-2 personår vars uppgift är att till nästkommande  årsmöte presentera 
förslag till ny styrelseordförande, styrelse, revisorer och valberedning. 
 

13. Medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Den är giltig från beslutande årsmöte till och med 
kommande årsmöte. 
 

14. Stadgeändring 
 
Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte, l kallelsen måste uppges om stadgeändring ska   
behandlas. För ändring fordras att 2/3 av de avgivna rösterna biträder ändringen. För ändring av   
Paragraferna 2,14 och 15 fordras att beslutet tas på två på varandra följande årsmöten. 
 

15. Upplösning 
 
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet. I 
kallelsen till årsmötet skall anges om förslag till upplösning kommer att behandlas. Mötet beslutar hur 
föreningens tillgångar skall disponeras. 
 


