
 
 
Stadgar för ideella föreningen Årsta Scenfolk 
 
§1 Syfte 
Årsta Scenfolk är en ideell och oberoende förening med uppgift att stödja scenisk 
framställning som speglar folklig kultur och berikar mötet mellan människor. 
 
§2 Medlemskap 
Alla kan vara medlemmar som stödjer föreningens syfte och erlägger 
medlemsavgift. 
 
§3 Säte 
Föreningen har sin hemvist och huvudsakliga verksamhet i Årsta, Stockholm. 
 
§4 Beslutande organ 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Kallelse ska ske senast fyra veckor innan årsmötet via post eller e-post. 
På årsmötet har alla medlemmar, som betalat innevarande års medlemsavgift, 
rösträtt. 
Extra årsmöte kan genomföras när det ordinarie årsmötet eller föreningsstyrelsen 
finner det nödvändigt. Det bör förflyta minst 1 månad mellan ett ordinarie och ett 
extra årsmöte. 
 
§5 Styrelsen 
Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt två 
suppleanter, vilka alla utses av årsmötet för ett eller två år. Mandattiden ska 
fördelas växelvis så att halva antalet ledamöter utses årligen. Bland ledamöterna 
utser årsmötet ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.  
Styrelsen kan adjungera ledamöter vid behov. 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 
Styrelsen ska förelägga årsmötet verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
samt förslag till arbetsplan och ekonomisk plan. 
Föreningens firma tecknas av styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen 
fastställer, dock minst två i förening. 
 
§6 Medlemsavgifter 
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår. 
 
§7 Beslutsordning 
Beslut vid val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, 
genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Röstsedel ska kasseras om 
den upptar fler namn än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn 
än till valet nominerad kandidat.  
 
§8 Verksamhetsår och årsmöte 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår  
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång. 



Skriftlig kallelse till årsmötet ska utsändas senast fyra veckor före årsmötet. 
Motioner, utlåtande, styrelsen förslag och övriga årsmöteshandlingar ska vara 
medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
 
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas. 
a) fastställande av föredragningslista. 
b) fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. 
c) val av ordförande och sekreterare för mötet, rösträknare samt två 
protokolljusterare. 
d) ställningstagande till om kallelsen sänts ut i enlighet med stadgarna. 
e) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
f) föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse. 
g) föredragning av revisorernas berättelse. 
h) beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar. 
i) beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen. 
j) ställningstagande till motioner och förslag. 
k) fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår. 
l) beslut om medlemsavgifter och ersättningar. 
m) fastställande av ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår. 
n) val av styrelseledamöter med suppleanter i enlighet med stadgarnas §5 
o) val av två revisorer med en suppleant. 
p) val av två personer i valberedningen med en suppleant. 
q) förrättande av eventuella ytterligare val. 
r) fastställande av tid för nästa årsmöte. 
s) beslut om eventuella andra i kallelsen nämnda frågor. 
 
§9 Revision 
Årsmötet utser två revisorer med en suppleant. Revisorerna ska följa styrelsens 
allmänna verksamhet och ekonomiska förvaltning och till årsmötet lägga fram sin 
berättelse med förslag om fastställande av balansräkningen och frågan om 
styrelsens ansvarsfrihet. 
 
§10 Stadgeändring 
Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst 
ett ordinarie. Förslag om stadgeändring ska framställas i motion eller genom förslag 
från styrelsen till årsmötet. 
 
§11 Uteslutning av medlem 
Medlem som inte följer föreningens stadgar eller skadar dess anseende kan efter 
förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet. Beslut om uteslutning fattas med 2/3 
majoritet och träder omedelbart i kraft. Den medlem som trots styrelsen 
uppmaning inte betalar medlemsavgiften inom föreskriven tid betraktas efter 
denna tid som automatiskt utesluten. 
 
§12 Upplösning av föreningen 
Beslut om föreningens upplösning fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten varav minst ett ordinarie. 
Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överlämnas till verksamhet med 
liknande syfte i Årsta. 
 


