Stadgar för föreningen Zornska Teatern
ideell förening, org.nr. 884402-0910
1. Syfte och säte
Föreningen syfte är att:
- driva teaterverksamhet
- låta kollektiva skaparprocesser och folkbildningens idéer prägla verksamheten
- hålla samman och förvalta rättigheterna till egenproducerat material, exempelvis Zornspelet och
Ett Satans Spektakel.
Föreningens säte är i Mora kommun.
2. Värdegrund
Verksamheten vilar på demokratins och folkbildningens grund. Föreningen är inte knuten till
något politiskt parti eller religiöst samfund.
3. Medlemskap
Rätten till medlemskap tillfaller var och en som deltar i någon av föreningens teaterproduktioner i
en omfattning av minst 50 timmar och som skrivit under donationsbrev vad gäller
upphovsrättigheter, bilaga 1, och som är minst 16 år, eller om särskilda skäl föreligger, förutsatt
att vederbörande skrivit under donationsbrev vad gäller upphovsrättigheter, bilaga 1.
Medlem upptas i föreningen via beslut vid styrelsemöte.
Medlemmar erlägger ej medlemsavgift. Dock har ordinarie årsmöte rätt att för ett år i taget
besluta om medlemsavgift.
4. Föreningens organ
Föreningens organ är:
a) årsmöte
b) styrelse
c) valberedning
d) revisorer
5. Årsmöte
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte kan vara ordinarie eller extra.
Ordinarie årsmöte hålls en gång per kalenderår under januari månad. Kallelse sänds per e-post
och anslås på föreningens hemsida senast två veckor före mötet.
Extra årsmöte hålls om minst 1/4 av medlemmarna så begär, eller om styrelsen beslutar utlysa
sådant. Kallelse sänds per e-post och anslås på föreningens hemsida senast två veckor före mötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
a. årsmötets behöriga utlysande
b. val av mötesfunktionärer
c. styrelsens verksamhetsberättelse
d. revisionsberättelse
e. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
f. val av ordförande
g. val av övriga styrelseledamöter
h. val av två revisorer jämte två ersättare

i.
j.

val av valberedning
kommande verksamhet

Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande, utom vid val, då
lottning sker.
Årsmöte är beslutsmässigt om minst tre medlemmar utöver styrelsemedlemmar är närvarande.
Röstning kan ej ske genom ombud.
Protokoll från årsmöte sänds till alla medlemmar med e-post.
6. Styrelse
Styrelsen svarar för den löpande verksamheten utifrån riktlinjer fastställda av årsmötet. Årsmötet
väljer ordförande och minst fyra ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv i övrigt. Styrelsen
sammanträder så ofta den finner lämpligt. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre
styrelsemedlemmar är närvarande.
Styrelsen ska föra medlemsregister och minst en gång per år revidera registrets uppgifter.
Styrelsemöte ska hållas om minst två styrelsemedlemmar så begär.
Ordförande kallar till möte minst en vecka före mötesdatum.
Varje styrelsemedlem har en röst. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så
begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande, utom vid val,
då lottning sker.
7. Valberedning
Valberedningen består av minst två ledamöter varav årsmötet utser en till sammankallande.
Valberedningen ger förslag på ordförande, styrelse och revisorer.
8. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer varav den
ena är sammankallande, jämte två ersättare. Föreningens räkenskaper avslutas senast två veckor
före ordinarie årsmöte och överlämnas till revisorerna senast en vecka före ordinarie årsmöte.
9. Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte. Beslut är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de
röstande.
10. Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten med separata kallelser. Minst tre
månader ska förlöpa mellan de två årsmötena. Föreningens tillgångar tillfaller det ändamål det
sista årsmötet beslutar. Beslut om upplösning är giltigt endast om det angivits i kallelse att fråga
om föreningens upplösning kommer att behandlas.
Dessa stadgar, som antogs av föreningens ordinarie årsmöte 31 januari 2016, är den andra
revideringen av föreningens ursprungliga stadgar, vilka antogs vid bildandet av föreningen 8 juli
1998.

