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STADGAR
FÖR
IDEELLA FÖRENINGEN
GLADA HUDIK-TEATERNS SUPPORTERKLUBB

§1

Föreningens namn

Föreningens namn är GLADA HUDIK-TEATERNS SUPPORTERKLUBB
§2

Ändamål

Glada Hudik-teatern drivs som en verksamhet inom Hudiksvalls kommun.
Föreningen har till ändamål att, bland annat genom kontanta bidrag, på olika sätt främja
Glada Hudik-teaterns verksamhet.
Detta kan t.ex. ske genom
-

direkt stöd till uppsättning av föreställningar;

-

stöd till turnéverksamhet;

-

stöd till studieresor och annan kompetensutveckling till personer verksamma vid teatern;

-

stöd till ett årligt seminarium i Hudiksvall med inriktning på Glada Hudik-teaterns
kärnverksamhet ”att ge människor med utvecklingsstörning ett utvecklande, roligt och
respekterat liv”;

-

instiftande av ett nationellt pris som går till en person som gjort skillnad för utvecklingsstörda i Sverige;

-

stöd till utbildningsmedel för personal inom området att söka för utbildning som ger
dem möjligheten att ta del av Glada Hudik-teaterns framgångskoncept samt låta sig
entusiasmeras och inspireras att gå vidare med egna koncept.

§3

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under juni månad varje år. Kallelse till
föreningsstämma skall ske minst åtta dagar före stämman. Kallelsen skall innehålla föredragningslista och, såvitt avser ordinarie föreningsstämma, åtföljas av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.
Vid föreningsstämma är medlem, som minst en vecka dessförinnan betalt sin avgift för
det löpande kalenderåret, röstberättigad.
Efter beslut av styrelsen eller på skriftlig begäran från minst tio medlemmar skall kallas
till extra föreningsstämma.
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§4

Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1.

Val av ordförande vid stämman

2.

Godkännande av dagordning

3.

Val av protokolljusterare

4.

Fråga om stämmans behöriga sammankallande

5.

Framläggande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för
det gångna verksamhetsåret

6.

Framläggande av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret

8.

Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod

9.

Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod

10. Val av revisor för kommande mandatperiod
11. Fastställande av medlemsavgifter för det innevarande verksamhetsåret
12. Övriga frågor
§5

Beslut på föreningsstämma

Alla beslut skall fattas med enkel majoritet utom i fall som avses i § 9. Vid lika antal röster skall den mening gälla, som omfattas av ordföranden, dock att vid val lottdragning
skall ske.
Ordföranden skall utse en person att föra protokollet vid stämman. Stämman skall utse
en person att jämte ordföranden justera protokollet.
§6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Ledamot väljs för en tid av två
år.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och skattmästare.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är beslutför om minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
§7

Revisor

Föreningen skall ha en revisor med en suppleant, vilka väljs för en tid av två år.
§8

Firmateckning och ekonomi

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att bemyndiga styrelseledamot eller annan att företräda föreningen och teckna dess firma. Styrelsen kan när som
helst återkalla sådant bemyndigande.
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas varje kalenderår.

3
§9

Ändring av stadgarna, upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är endast giltigt
om det godkänts vid två föreningsstämmor, varav den senare skall vara ordinarie föreningsstämma och beslutet vid denna senare stämma biträtts av minst två tredjedelar av
de närvarande. Kallelse till den senare stämman får inte ske förrän efter det att den första stämman hållits.
Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar Glada Hudik-teatern att förvaltas avskilda
från övriga medel.
********************
Dessa stadgar är antagna vid konstituerande föreningsstämma den 4 januari 2010.

