
STADGAR
för

Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla
ändrade första gången på extra årsmöte den 27 oktober 2010

och
andra gången på ordinarie årsmöte den 22 april 2011

1 SYFTE 
Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla är en partipolitiskt, 
religiöst och etniskt obunden ideell förening med säte i Järfälla.

Föreningen har till syfte:
att bedriva teaterverksamhet samt studier och forskning med utgångs-
punkt från vår egen situation och historia, 

att genom sin verksamhet öka intresset och förståelsen för teaterns 
olika uttrycksformer,

att främja och stimulera amatörteatern. I detta syfte ska föreningen
utveckla samarbete med föreningar, organisationer och skolor.

2 MEDLEMSKAP
Varje enskild person som visar intresse för föreningens verksamhet och
som instämmer i föreningens syfte har rätt till medlemskap. På samma 
villkor har också varje ideell förening med verksamhet i Järfälla rätt till 
medlemskap.

Styrelsen beviljar medlemskap och anmäler detta på nästkommande 
års- eller föreningsmöte. Årsmötet behandlar avslag av medlemskap.

3 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift som årsmötet  fastställer.
Medlemsavgift ska gälla kalenderår, dvs mellan 1 januari – 31 december.

4 ÅRSMÖTET 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast 
tre månader efter räkenskapsårets slut.

En skriftlig kallelse till årsmötet ska tillsammans med föredragnings-
listan vara samtliga medlemmar tillhanda senast fyra veckor före års-
mötet. 

Årsmöteshandlingar ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast en 
vecka före årsmötet.

Vid årsmötet får inga andra beslut fattas än i de ärenden som före-
kommer i  den utsända föredragningslistan. 

Årsmötet är beslutande med det antal medlemmar och föreningsombud 
som infunnit sig. Vid omröstning har var och en av dessa  en röst under 
förutsättning att medlemsavgiften är erlagd.
 
Styrelseledamöterna saknar rösträtt vid beslut om verksamhetsberättel-
sen, revisorernas berättelse och styrelsens ansvarsfrihet. 

Tillträdande styrelses ledamöter och suppleanter saknar rösträtt  vid val 
av revisorer  och revisorsersättare. 

5 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 
 Varje medlem har rätt att lämna förslag till årsmötet. Sådant  förslag 
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ska ha kommit in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

6 EXTRA ÅRSMÖTE 
Extra årsmöte ska sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om 
minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det 
nödvändigt. 

Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och beslut får 
endast fattas i de ärenden som angivits på den utsända föredragnings-
listan. 

7 FÖRENINGSMÖTE 
Föreningsmöten - utöver årsmötet - hålls i den utsträckning verksam-
heten kräver, men med minst tre föreningsmöten per verksamhetsår 
(tiden mellan två ordinarie årsmöten). 

En skriftlig kallelse till föreningsmöte ska vara samtliga medlemmar 
tillhanda senast två veckor före föreningsmötet. Med kallelsen ska följa 
en föredragningslista över förekommande ärenden. 

Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna 
ska behandlas på ett årsmöte. 

Vid föreningsmötet får inga andra beslut fattas än i de ärenden som 
förekommer i den utsända föredragningslistan.

8 FÖRENINGSOMBUD 
Anslutna föreningar, som erlagt medlemsavgift, får utse ombud till 
föreningens möten enligt nedan:

Medlemmar antal ombud
0 – 50 1
51 – 100 2
101 - 3

9 STYRELSEN
Årsmötet utser styrelse som ska bestå av minst fem och högst sju leda-
möter jämte två suppleanter. Ordförande och kassör väljs särskilt  och 
på ett år vardera. Övriga ledamöter väljs på två år på sådant sätt att 
halva antalet väljs vartannat år.

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Styrelsen leder föreningens 
förvaltning och verksamhet och är beslutsmässig när mer än halva 
antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen beslutar om firmatecknare. 

Suppleanter träder in i den ordning de valts på årsmötet.

Vid verksamhetsårets slut ska styrelsen lämna en verksamhetsberättelse 
till årsmötet.
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10 VALBEREDNING
Årsmöte eller föreningsmöte utser valberedning, som ska bestå av minst 
tre ledamöter.

11 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 
För varje verksamhetsår ska det finnas en verksamhetsplan och en 
föreningsbudget. Förslag ska upprättas av styrelsen och föreläggas 
årsmötet för godkännande. 

Föreningsmöte ska godkänna ett projekt innan styrelsen fattar beslut 
om genomförande. 

Styrelsen beslutar om projektbudget. 

12  EKONOMISK FÖRVALTNING 
Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Kassören upprättar bokslut 
och ekonomisk berättelse för räkenskapsåret. Berättelse och bokslut 
överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingarna 
senast fyra veckor före årsmötet.

13 REVISION 
Årsmötet väljer två revisorer jämte ersättare för ett år vardera. 

Revisorerna ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvalt-
ning samt förelägga årsmötet en revisionsberättelse med förslag 
rörande bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen. 

14  STADGEÄNDRING 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid 
två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. 
Minst 14 dagar ska förflyta mellan dessa två årsmöten. 

15 UPPLÖSNING 
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid 
två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. 
Minst 14 dagar ska förflyta mellan dessa två årsmöten.

Förslag ska ha väckts minst fem veckor före det första av de två  års-
möten som nämnts ovan. Vid upplösning ska samtidigt beslut fattas 
om disposition av föreningens tillgångar.
 
Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om 
disposition av tillgångarna ska väckas på samma sätt som sagts om 
förslag om upplösning. 
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