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Proposition: Årsmöte på hösten
Bakgrund
I Ung Teaterscens stadgar står för närvarande att vi ska hålla årsmöte mellan den 1 mars och 30 juni.
Det här betyder att en stor del av året redan har gått när ombuden får möjlighet att rösta om till
exempel budget och verksamhetsplan. Därmed har årsmötet mindre möjlighet att påverka förbundets
verksamhet och mer makt tillfaller förbundsstyrelsen.
Utöver detta har vi i förbundsstyrelsen gjort bedömningen att just våren och början av sommaren är
en av de mest intensiva perioderna i medlemsföreningarna. Under hösten 2018 tillfrågades flertalet
medlemsföreningar kring önskad tid för förbundets årsmöte. Detta förstärkte vår bild av att våren inte
är den bästa tidpunkten, varken för förbundets egen verksamhet eller för våra medlemsföreningar.
Därför föreslår förbundsstyrelsen en ändring av stadgarna och att förbundet under 2019 ska ha två
årsmöten.
Vi föreslår även en ändring av mandatperioden för förtroendevalda. Nu tillträder den nya
förbundsstyrelsen direkt efter årsmötet och ska börja arbeta med den nya verksamhetsplanen. Om
mandatperioden istället var per verksamhetsår, det vill säga 1 januari till 31 december, finns det tid för
den nyvalda förbundsstyrelsen att sätta sig in i sin nya roll tidigare. Dessutom tror vi att detta skulle
underlätta överlämning från den avgående styrelsen. Vi tror det samma gäller för övriga
förtroendevalda inom förbundet.

Förslag på ändringar
Nuvarande text i stadgan

Förslag på ändring (nya formuleringar)

Kapitel 3, Årsmöte §1

Kapitel 3, Årsmöte §1

“Årsmöte ska hållas varje år tidigast den 1
mars och senast den 30 juni.”

“Årsmöte ska hållas varje år tidigast den 1
september och senast den 31 december.”

Förslag på ändringar är markerad med grön färg.
Övrig text i paragrafen lämnas oförändrad.

Kapitel 3, Årsmöte §2

Kapitel 3, Årsmöte §2

”Ärenden vid ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd

”Ärenden vid ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
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3. Fråga om stadgeenligt
utlysande
4. Val av mötespresidium
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av två justerare tillika
rösträknare
5. Fastställande av årsmötets
arbetsordning
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av
verksamhetsberättelse
8. Fastställande av
årsredovisning
9. Fastställande av
revisionsberättelse
10. Fråga om
förbundsstyrelsens
ansvarsfrihet
11. Förbundsstyrelsens
propositioner
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Medlemsavgift
d. Övriga propositioner
12. Inkomna motioner
13. Val
a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av
styrelseledamöter
d. Val av valberedning
e. Val av
verksamhetsrevisorer
14. Val av auktoriserade
revisorer
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande”

2 (3)

3. Fråga om stadgeenligt
utlysande
4. Val av mötespresidium
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av två justerare tillika
rösträknare
5. Fastställande av årsmötets
arbetsordning
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av
verksamhetsberättelse för
föregående verksamhetsår
8. Fastställande av
årsredovisning för
föregående verksamhetsår
9. Fastställande av
revisionsberättelse för
föregående verksamhetsår
10. Fråga om ansvarsfrihet för
föregående års
förbundsstyrelse
11. Verksamhetsrapport för
nuvarande verksamhetsår
12. Ekonomisk rapport för
nuvarande verksamhetsår
13. Revisorernas rapport för
nuvarande verksamhetsår
14. Förbundsstyrelsens
propositioner
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Medlemsavgift
d. Övriga propositioner
15. Inkomna motioner
16. Val
a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av styrelseledamöter
d. Val av valberedning
e. Val av
verksamhetsrevisorer

17. Val av auktoriserade
revisorer
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande”

Förslag på ändringar är markerad med grön färg.
Övrig text i paragrafen lämnas oförändrad.

Kapitel 4, Förtroendevalda § 5

Kapitel 4, Förtroendevalda § 5

”Mandatperioder för förtroendevalda löper
från årsmöte till årsmöte.”

”Mandatperioder för förtroendevalda löper
efter verksamhetsår.”

Förslag på ändringar är markerad med grön färg.
Övrig text i paragrafen lämnas oförändrad.

Förbundsstyrelsen föreslår:
… att anta förändringar i stadgarna, enligt förslaget ovan.
… att nästa årsmöte hålls hösten 2019.
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