
GROTTEATERNS STADGAR 2017-11-17 

§ 1.  Föreningens syfte 

Grotteatern är en politisk och religiöst obunden ideell förening i Umeå kommun, ansluten till 

Amatörteaterns Riksförbund. Föreningen har till syfte att:  

§1.1 Bedriva en amatörteaterverksamhet som är öppen för alla, oavsett ålder, kön, religion, 

etnisk bakgrund eller funktionsvariation.  

§1.2 Sträva efter ett brett utbud och en varierad   

§1.3 Föreningen ska stötta medlemmar som vill ta på sig ledaruppgifter i föreningen.  

§ 2. Medlemmar i föreningen 

Man blir medlem i Grotteatern genom att betala medlemsavgift. En medlem i Grotteatern 

förbinder sig också till att verka i föreningens intressen.  

§ 3. Medlemsavgift 

Medlemmar erhåller en årlig avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.  

§ 4. Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senaste 4 månader efter 

räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall tillsammans med föredragningslista skriftligen 

tillställas samtliga medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.  

Varje närvarande medlem över 15 år som betalt sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en 

röst. Omröstningen sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i 

stadgarna speciellt angivna avgörs med enkel majoritet. Vid lika rösttal har årsmötets ordförande 

utslagsröst, utom vid val då lika röstetal för kandidater lottning skall ske.  

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor tas upp: Styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens 

Kassaberättelse. Revisionernas Berättelse. Fastställande av bokslut. Beslut rörande ansvarsfrihet 

för kassören och styrelsen. Fastställande av medlemsavgift. Val av ordförande, sekreterare och 

kassör jämte det antal styrelseledamöter och suppleanter årsmötet beslutar om. Val av revisorer 

och suppleanter.  

Vid årsmötet för inga ärenden än de som förekommer i den utsända föredragningslistan 

behandlas, om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.  

§ 5. Förslag till årsmötet 

Varje medlem äger rätt att ställa föreslag till årsmötet. Sådant förslag skall för att kunna 

behandlas ha kommit in till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.  

§ 6. Medlemsmöte 

Medlemsmöten skall hållas minst en gång i halvåret. Där skall föreningens ambitioner och 

verksamhet diskuteras.  

 



§ 7. Extra årsmöte 

Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om minst 2/3 av 

medlemmarna begär det eller dp styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt 

som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.  

§ 8. Styrelse 

Årsmötet utser föreningens styrelse som skall bestå av minst 3 ledamöter samt en vice 

ordförande. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod. Föreningens verksamhet 

leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Det 

ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de 

riktlinjer årsmötet dragit upp. För de enskilda posternas ansvarsområden, se bilaga 1. För 

närmare riktlinjer om styrelsens arbete under året se bilaga 2.  

§ 9. Ekonomisk förvaltning och revision 

Räkenskapsåret omfattar 12 månader, 1/1 - 31/12. Kassören upprättar för varje räkenskapsår 

bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisionerna 

tillsammans med redovisningshandlingar senast 3 veckor före årsmötet. Revisionerna skall följa 

föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förlägga årsmötet revisionsberättelse 

med förlag rörande bokslut och ansvarsfrihet.  

§ 10. Stadgaändring  

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid 2 varandra följande 

årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst 14 dagar skall förflyta mellan dessa 

årsmöten.  

§ 11. Uteslutande av medlemmar 

Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som motarbetar/ motverkar föreningens intressen, 

särskilt med hänsyn till § 1.1.  

§ 12. Upplösning 

Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som motarbetar/ motverkar föreningens intressen, 

särskilt med hänsyn till § 1.1. För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet 

vid 2 varandra följande årsmöten. Minst 14 dagar skall förflyta mellan dessa möten. Förslag skall 

ha väckts minst 3 verkor före det första av de två årsmötena som nämnts ovan. Vid upplösning 

skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste 

fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma 

sätt som sagt om förslag om upplösning. 


