
STADGAR FÖR FÖRENINGEN TEATERNS DAG 

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Malmö Scenfest” och har sin hemvist i Malmö 

§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att arrangera 
Malmö Scenfest i Malmö. 

§ 3 Medel för föreningens verksamhet skapas genom bidrag, sponsorer samt ideella insatser. Intäkterna 
används för att täcka kostnader i verksamheten. 

§ 4 Föreningen är öppen för alla juridiska föreningar, organisationer och företag som delar föreningens 
målsättning och följer dess stadgar. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen skriftligt. 

§ 5 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningens 
intressen kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. 

§ 6 Medlem äger lika del i föreningens tillgångar, liksom han ansvarar lika för föreningens skulder. 

§ 7 Medlemsavgift beslutas på årsmötet 

§ 8 Årsmöte skall hållas en gång per år. Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar, eller sedan minst en 
femtedel, dock minst 3 av föreningens medlemmar begärt det. 

§ 9 Kallelse till årsmöte skall utgå minst två veckor i förväg och ska skickas skriftligt till alla medlemmar. 

§ 10 Varje medlem berättigar till en röst på årsmötet. 

§ 11 Två revisorer väljs av årsmötet, varav en skall vara från någon av medlemmarna. 

§ 12 Styrelsen består av minst fem ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig 
ordförande, kassör och sekreterare samt vem som tecknar föreningen. 

§ 13 Styrelsen ska hålla minst två protokollförda möten per år. Ordförande/sekreterare kallar till 
styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande. 

§ 14 Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår. 

§ 15 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmöte där minst 2/3 av av närvarande medlemmar måste 
bifalla förslaget. 

§ 16 Beslut om föreningens upplösning samt hur ev tillgångar i föreningen skall fördelas, kan endast 
göras vid två på varandra följande årsmöte, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av närvarande 
medlemmar måste bifalla förslaget. 
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