Ung Teaterscens stadgar
Kapitel 1 - Grundläggande bestämmelser
§1 Namn, säte och förbund
Ung Teaterscen är ett fristående ungdomsförbund som verkar inom amatörteaterrörelsen. Ung
Teaterscen har sitt säte i Stockholm.

§2 Syfte och ändamål
Ung Teaterscen är ett förbund med syfte att utveckla och stödja amatörteatern med fokus
på barn och ungas demokratiska rättigheter. Förbundet ska vara barn och ungas röst i
teatersverige.

§3 Räkenskaps-, verksamhets- samt medlemskapsår
Förbundets verksamhets-, räkenskap- och medlemskapsår omfattar tiden från och med den
1 januari till och med den 31 december.

Kapitel 2 - Medlemskap
§1 Medlemsförening
Amatörteaterföreningar där minst 60 % av medlemmarna är mellan 6-25 år gamla kan bli
medlemsförening i förbundet. Medlemsförening ska ha minst tre enskilda medlemmar och
årligen skicka in verksamhetsberättelse och förteckning på enskilda medlemmar.
Medlemsföreningen ska vara demokratiskt uppbyggd. Medlemskap ska bekräftas årligen.
Medlemsförening ska godkänna och följa beslutade styrdokument från förbundets årsmöte.
Förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsens utser godkänner medlemsansökningar.
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§2 Enskilda medlemmar
Enskild medlem i Ung teaterscen är enskild person ansluten till någon av förbundets
medlemsföreningar som också tagit ställning till medlemskap i förbundet. Enskild medlem
ska bekräfta medlemskap i förbundet årligen.

§3 Utträde och uteslutning
Utträde ur förbundet ska meddelas förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser
skriftligen. Utträde ur förbundet sker automatiskt om medlem ej förnyar sitt medlemskap.
Om medlem motverkar förbundets syfte, bryter mot förbundets stadgar eller gravt skadar
förbundets rykte kan medlem uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen
skyndsamt efter att medlemmen i fråga haft möjlighet att yttra sig. Medlem med
uteslutningsärende väckt mot sig stängs av från förbundets verksamhet tills beslut är fattat.
Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet. Ansökan om återanslutning efter beslut
om uteslutning ska granskas av styrelsen.

Kapitel 3 - Årsmöte
§1 Övergripande bestämmelser
Årsmötet är förbundets högst beslutande organ. Årsmöte ska hållas varje år tidigast den 1
september och senast den 31 december. Som grundregel fattas beslut på årsmötet med enkel
majoritet om inte stadgan eller den av årsmötet fastställda arbetsordningen säger annat. Vid
lika röstetal avgör lotten. Omröstning sker i första hand med acklamation, ja-rop, och
uppsträckta röstkort. Vid val ställs valberedningens förslag först mot avslag, om
valberedningens förslag avslås sker valet med sluten omröstning. Varje vald kandidat ska
väljas med en majoritet av rösterna.

§2 Möteshandlingar, kallelse och dagordning
Kallelse till årsmöte ska ske senast 12 veckor innan årsmöte. Kallelse ska skickas till samtliga
medlemmar och förtroendevalda. Styrelsens propositioner ska utsändas senast 8 veckor innan
årsmötet. Medlemmarnas motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.
Dagordning, arbetsordning, motioner med motionssvar, årsredovisning, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse och valberedningens förslag ska utsändas senast 2 veckor innan årsmötet.
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Ärenden vid ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
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
f. Val av auktoriserade revisorer
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
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§3 Handlingsrätt
Medlemsförening och enskild medlem har motionsrätt till årsmötet. Medlemsförening som
fullgjort sina förpliktelser gentemot förbundet äger yttrande- yrkande- och rösträtt på årsmötet
via två ombud som äger varsin röst. Ombud ska styrka sin rösträtt med fullmakt från sin
medlemsförening. Rösträtten är ej överförbar annat än med bekräftat beslut från ombudets
medlemsförening och kan endast ges till fysisk person. En person kan inte inneha flera
ombudsmandat och förtroendevalda i förbundet kan inte väljas till ombud. Förbundsstyrelsen
har propositionsrätt. Förbundsstyrelsen har yttranderätt under samtliga punkter och
yrkanderätt under samtliga punkter förutom de som rör val och arvodering av förtroendevalda
undantaget val av förvaltningsrevisor. Valberedning har nomineringsrätt, yttrande- och
yrkanderätt under punkterna som berör val och arvodering av förtroendevalda.
Verksamhetsrevisorerna har yttranderätt under samtliga punkter och yrkanderätt i samtliga
punkter förutom de som rör val. Årsmötets mötespresidium har yttrande- och yrkanderätt
under samtliga punkter. Övriga kan ges närvaro- och yttranderätt efter beslut av årsmötet.

§4 Extrainsatt årsmöte
Extra årsmöte ska hållas om ordinarie årsmöte så beslutat, om minst 1⁄3 av medlemmarna så
begärt, om revisorer och/eller om förbundsstyrelse finner skäl för detta. Förbundsstyrelsen
kallar till extrainsatt årsmöte. Kallelse ska utgå senast 3 veckor efter att giltig begäran inkommit
och mötet ska genomföras tidigast 6 veckor och senast 12 veckor efter kallelse skett. På
extrainsatt årsmöte behandlas endast de ärenden som angetts i kallelsen.

Kapitel 4 - Förtroendevalda
§1 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är när årsmötet ej är samlat förbundets högst beslutande organ.
Förbundsstyrelsen väljs av årsmötet och består av minst 5 och högst 9 ledamöter varav en
ordförande och en vice ordförande. Förbundsstyrelsen ska anta en arbetsordning som
tillgängliggörs medlemmarna senast 10 veckor efter årsmötets avslutande. Förbundsstyrelsen
är ansvarig för förbundets ekonomi, verksamhet, personal och organisationsutveckling.
Förbundsstyrelsen utser firmatecknare. Förbundsstyrelsen ska varje år anta en
delegationsordning som redogör för uppdrag och mandatfördelning i organisationen.
Förbundsstyrelsen tillsätter ett arbetsutskott och antar en arbetsordning för detta.
Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst 6 gånger per år. Kallelse till förbundsstyrelsemöte
ska ske senast 2 veckor innan mötets öppnande. Styrelsen är beslutsmässig när minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
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§2 Valberedningen
Valberedningen består av minst 2 och högst 5 ledamöter. Dessa har i uppdrag att till årsmötet
bereda val av förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer inklusive storlek på dessa grupper
samt lägga förslag på mötespresidium för årsmötet. Valberedningen väljer inom sig en
sammankallande. Valberedningen ska senast 10 veckor efter årsmötets avslutande anta en
arbetsordning som ska tillgängliggöras medlemmarna.

§3 Revisorer
Verksamhetsrevisorerna ansvarar för att löpande granska organisationens verksamhet och
avlägga revisionsberättelse och rekommendation angående ansvarsfrihet till årsmötet.
Verksamhetsrevisorerna ska vara minst 1 och högst 3 personer. Dessa utser inom sig en
sammankallande. Verksamhetsrevisorerna ska senast 10 veckor efter årsmötets
avslutande anta en arbetsordning som ska tillgängliggöras medlemmarna.
Auktoriserade revisorer ansvarar för att granska organisationens ekonomi och
avlägga revisionsberättelse och rekommendation angående ansvarsfrihet till årsmötet.

§4 Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedning är fysisk person. Valbar till verksamhetsrevisor är fysisk
person. Valbar till auktoriserad revisor är fysisk eller juridisk person. En person kan endast
inneha ett förtroendeuppdrag i taget och en person som är vald på en tvåårig (2)
mandatperiod och kandiderar till ett annat uppdrag avsäger sig genom sin kandidatur sitt
tidigare uppdrag vid mandatperiodens slut. Person kan inte vara anställd och förtroendevald i
förbundet samtidigt.

§5 Mandatperioder
Mandatperioder för förtroendevalda löper efter verksamhetsår. Mandatperioder för
valberedning och revisorer är ett (1) år. Nyval till styrelsen sker på tvåårig (2) mandatperiod,
omval till styrelsen sker på ettårig (1) mandatperiod. Vid val till ordförande och vice ordförande
sker nyval på tvåårig (2) mandatperiod och omval på ettårig (1) mandatperiod oavsett om vald
kandidat tidigare har suttit i styrelsen eller ej. Inga fyllnadsval förrättas om någon hoppar av
sin mandatperiod, istället väljs en ny person på en ny mandatperiod.
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§6 Misstroendeförklaring
Förtroendevald som allvarligt misskött sitt uppdrag, motverkat förbundets syfte eller allvarligt
skadat förbundets rykte kan misstroendeförklaras. Misstroendevotum väcks av förbundets
verksamhetsrevisorer eller om 1/3 av förbundets medlemsföreningar så begär. Person med
misstroendevotum väckt mot sig stängs av från förbundets verksamhet, representation och
eventuella ledningsfunktioner i väntan beslut om eventuell misstroendeförklaring från
årsmöte eller extrainsatt årsmöte. Beslut om misstroendeförklaring ska ske med minst 2/3
majoritet.

Kapitel 5 - Bestämmelser om stadgan och
upplösning
§1 Stadgeändring
Stadgeändringar ska antas med minst 2/3 majoritet. Ändringar i Kapitel 1, §1 och §2 samt
ändringar i Kapitel 5, §1 och §3 kräver att två på varandra följande årsmöten, med minst
6 månaders mellanrum, antar ändringen.

§2 Stadgetolkning
Förbundsstyrelsen äger i samråd med verksamhetsrevisorerna rätt att tolka stadgan.
Stadgetolkningar ska redogöras för årsmötet.

§3 Upplösning och likvidation
För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid 2 på varandra följande
årsmöten, varav minst 1 ska vara ordinarie. Förslag om upplösning av förbundet ska
tillkännages i kallelsen till årsmötet. Vid beslut om upplösning av förbundet ska förbundets
tillgångar, efter avbetalning av skulder, fördelas lika mellan förbundets medlemsföreningar.

Senaste beslut om ändringar: 2019-03-24, 2018-04-29
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