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§ l Föreningens namn och ändamål
Föreningens firmanamn är Föreningen Teater i Huskvarna. Den har till ändamål att
främja ett allsidigt kulturliv i Huskvarna. Den skall bl a verka för att
teaterföreställningar och kulturaktiviteter av olika slag anordnas i staden samt verka för
att likartade evenemang anordnas liksom resor till evenemang på andra platser.
Föreningen kan också själv vara initiativtagare och anordnare av evenemang av olika
slag inom teaterområdet.
Föreningen skall eftersträva en god kontakt med Smålands Musik och Teater, dess
vänförening, amatörteatergrupper samt andra teater- och kulturföreningar i Jönköpings
kommun.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig, dock båda i förening
när det gäller kapitalplacering.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap beviljas alla intresserade som erlagt årsavgift.
§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år fastställs för ett år i sänder av årsmötet. Medlemsavgiften
erläggs helårsvis.
§ 4 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av ordförande samt ett jämnt antal, dock minst fyra, övriga
ledamöter. Styrelsen äger i alla avseenden att företräda föreningen och handha dess
angelägenheter. Styrelsen äger rätt att till sig knyta adjungerade ledamöter.
§ 5 Val av styrelse
Ordförande väljs årligen. Styrelsens övriga ledamöter väljes för två år i sänder och på
sådant sätt att hälften av dessa väljs ena året och den andra hälften året därpå.
§ 6 Styrelsens konstituering och beslutsmässighet
Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet. Styrelsen är beslutför
då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 7 Styrelsens ansvarsområden
Ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, har att utfärda kallelse till
styrelsens möten senast sju dagar före sammanträdesdag, att föredraga ärenden och leda
överläggningarna samt att vaka över att fattade beslut verkställs. Till medlemsmöte och
årsmöte i föreningen ska kallelse utfärdas senast två veckor före möte. Ordföranden
upprättar förslag till årsberättelse över föreningens verksamhet samt ombesörjer
föreningens korrespondens.
Sekreteraren för protokoll vid styrelsens och föreningens möten och ansvarar för
föreningens handlingar.
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Kassören handhar och ansvarar för föreningens ekonomi och kassa. Sammanställning
över räkenskaperna skall för varje år upprättas och överlämnas till revisorerna före
januari månads utgång följande år. Kassören svarar för matrikel över medlemmarna.
§ 8 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes på årsmötet
två revisorer och en ersättare för dessa. Revisionsberättelse skall vara inlämnad till
styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
§ 9 Röstning vid medlemsmöte och årsmöte
Varje närvarande medlem äger en röst. Omröstning sker öppet, utom vid val, då sluten
omröstning företages om någon medlem så yrkar. Såsom föreningens beslut gäller den
mening som samlat de flesta rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande
biträder, utom vid personval, då lotten avgör.
§ 10 Årsmöte
Föreningens årsmöte hålles i februari månad. Vid årsmötet förekommer:
1. Styrelsens ordförande öppnar mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Redovisning av styrelsens och revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet
5. Val av ordförande
6. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Val av styrelseledamöter
8. Val av två revisorer och en ersättare för dessa
9. Val av valberedning (tre ledamöter)
10. Bestämmande av årsavgiftens storlek
11. Behandling av till årsmötet hänskjutna frågor och förslag rörande verksamheten
§ 11 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning eller ändring av stadgarna kan endast fattas av två på
varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte, och måste biträdas
av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Förslag härom skall vara
intaget i kallelsen till årsmötet.
Om beslut fattas om föreningens upplösning, tillfaller föreningens samtliga tillgångar
Jönköpings kommuns kulturnämnd till ändamål som sammanfaller med föreningens
målsättning.
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