
Stadgar för föreningen Alla Tiders Teater 
 
§1 Ändamål.  
Alla Tiders Teater är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med syfte att 
skapa återkommande föreställningar, kulturarrangemang och workshops i första hand i Skåne. 
Målsättningen är  

- att skapa föreställningar med en ensemble av professionella och amatörer i blandade 
åldrar och med olika bakgrund.  

- att med workshops och pedagogisk verksamhet som en del av kärnverksamheten 
främja amatörteatern och samarbetet mellan amatörer, studenter och professionella i 
alla funktioner. 

- att utforska den platsspecifika teaterns möjligheter 
- att erbjuda engagerande och stimulerande teater till sin publik  
- att samarbeta med olika kulturarrangörer i regionen 

 
§2 Medlemskap.  
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem. 
Uteslutning av medlem kan ske av den som skadar eller motarbetar föreningens ändamål, 
detta beslutas av styrelsen. 
Medlemsavgift fastställs årligen av årsmötet. 
 
§3 Medlemsmöten  
ska vara öppna för alla medlemmar. Varje medlem äger en röst.  
 
§4 Årsmöte 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Årsmöte ska äga rum senast maj månads utgång. Kallelse ska utsändas en månad före mötet. 
Medlem som önskar väcka motion till årsmötet ska tillse att denna kommit styrelsen 
skriftligen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten 
omröstning begärts. Alla frågor, utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid de val, då vid lika 
röstetal för kandidater, lottning ska ske.  
 
Årsmötesärenden som ska behandlas: 
§1 val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§2 fråga om mötet är behörigen kallat. 
§3 verksamhets- och ekonomisk berättelse. 
§4 revisionsberättelse samt frågan om avgående styrelses ansvarsfrihet. 
§5 val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ev. övriga val. 
§6 fastställande av medlemsavgift. 
§7 Behandling av förslag och motioner till årsmötet från styrelsen och medlemmarna. 
§8 övriga frågor årsmötet beslutar att behandla. 
 
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om minst hälften av medlemmarna kräver 
detta. 
 
§5 Styrelsen 
Styrelsen är föreningens konstnärliga ledning, högsta verkställande och förvaltande organ. 
Årsmötet utser föreningens styrelse som ska bestå av minst tre och maximalt sju ledamöter. 
Alla väljs på ett år i taget. Maximalt tre suppleanter kan väljas in i styrelsen. Årsmötet 
beslutar om styrelsens storlek samt väljer ordförande och kassör.  



 
 
§6 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig, eller av dessa två 
tillsammans utsedda fullmaktstagare. 
 
§7 Ekonomisk förvaltning 
Föreningens ekonomi sköts av styrelsen och granskas av den av årsmötet utsedda revisorn 
samt ev. även av en av styrelsen inhyrd, auktoriserad revisor när en bidragsgivare så kräver. 
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
§8 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av två på varandra följande årsmöten, med minst 14 
dagar emellan, varav det ena ska vara ordinarie. 
 
§9 Upplösning 
Föreningens upplösning kan beslutas av två på varandra följande årsmöten, med minst 14 
dagar emellan, varav det ena ska vara ordinarie. Om föreningen upphör ska dess tillgångar 
fördelas på verksamhet motsvarande föreningens syfte. 
 
 
 
 


