Stadgar Barnens Scen.
§1: Namn
Föreningens namn är ”Barnens Scen”

§2: Syfte
•

- Barnens scen är en ideell förening med säte i Malmö.
- att skapa förutsättningar för barn- och ungdomskultur av hög kvalitet
och av skiftande slag på Barnens scen.

•

- att utveckla samarbete med olika kulturskapare, såväl enskilda som
organisationer.

•

- att vara en skapande mötesplats för barn, professionella kulturutövare och
pedagoger.

•

- att förvalta lokalen och andra gemensamma resurser.
För att uppnå detta syfte skall verksamheten:

•

- företrädesvis innehålla gästspel med professionella utövare, men även barn som spelar
för barn.

•

- Seminarier och utbildningar med barnkulturteman för att inspirera människor som
arbetar med barn.

§3: Medlemskap
Medlem i Barnens Scen kan vara av två kategorier:
Organisationsmedlem eller enskild medlem.

Som organisationsmedlem i Barnens Scen kan antagas barn- och ungdomsförening (enligt
Fritid Malmö definition), som ställer sig bakom dessa stadgar, som är i verksam i Malmö
och som som bedriver barnkulturell verksamhet.
Organisationsmedlem har rösträtt på årsmötet enligt §5, under förutsättning att fastställd
medlemsavgift är betald.

Som Enskild medlem i barnens scen kan antagas person som ställer sig bakom dessa
stadgar och som har betalt fastställd medlemsavgift.
Enskild medlem har rösträtt på årsmötet enligt §5.
Medlem väljs in av styrelsen.
Medlem som motarbetar föreningen Barnens Scens syfte kan uteslutas av styrelsen eller
årsmötet.

§4: Medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställs av årsmötet för 1 år i taget.

§5: Årsmöte
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas senast tre månader efter
räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 6 veckor före
årsmötet. Föredragningslista och samtliga handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast 2
veckor före årsmötet. Omröstning sker öppet, men vid personval skall sluten röstning ske, om så
begärs. Frågor, med undantag av stadgeändring och upplösning av föreningen, avgörs med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagningsröst utom vid personval, då
lottning skall genomföras. Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den
utsända föredragningslistan behandlas, om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar
annorlunda.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande, 1 mötessekreterare samt 2 justerare som tillika är rösträknare
3. Frågan om stadgeenlig kallelse har utfärdats
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9. Behandling av motioner och propositioner till årsmötet
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av arbetsplan och budget för kommande arbetsperlod.
12. Val av ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant, valberedning
13. Övriga frågor
Sammansättning av röstberättigande på årsmötet:
12 mandat fördelas enligt följande:
8 mandat till organisationsmedlemmar. Dessa mandat fördelas i proportion till representerade
föreningars medlemsantal. 4 mandat till enskilda medlemmar.
Utöver dessa 12 mandat har styrelsens ordinarie ledamöter rösträtt, utom vid frågan om styrelsens
ansvarsfrihet. styrelseledamöter och enskilda medlemmar kan inte samtidigt vara ombud för
någon förening. Ingen person kan ha mer än en röst. lngen har rätt att rösta på sig själv vid
personval.

§6: Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om minst 2/3 av
medlemmarna begär det eller om styrelsen så beslutar. Kallelse skall ske på samma sätt som till
ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§7: Motioner
Motionsrätt till årsmötet har medlem. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före
årsmötet.

§8: Styrelse
Styrelsen skall bestå av ojämnt antal ledamöter mellan 5 och 9. Ordinarie ledamöter väljs för 2 år,
suppleanter för 1 år. Ordförande väljs jämnt år, kassör väljs udda år. Styrelsen är föreningens
beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen skall verka för att tillvarata föreningen Barnens
Scens intressen i enlighet med de riktlinjer som årsmötet antagit. Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter är kallade och över hälften är närvarande.

§9: Personal
Barnens Scens personal är anställd av styrelsen, som fastställer arbetsbeskrivning. Personal och
styrelseledamöter skall samverka även i konkreta verksamhetsfrågor.

§10: Ekonomisk förvaltning och revision:
Föreningens verksamhetsår följer kalenderår. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut
och ekonomisk berättelse som överlämnas till revisorerna senast
3 veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet lämnas
till årsmötet. 2 revisorer och 1 revisorssuppleant väljs på
årsmötet. Mandattid: 1 år. Revisorerna granskar föreningens verksamhet och ekonomi.

§11: Valberedning
För att förbereda val enligt §5 utses på ordinarie årsmöte en valberedning om minst 1 person.
Valberedningen förbereder nästföljande årsmötes valärenden. Valberedningen har rätt att mellan
årsmötena utlysa fyllnadsval om så är nödvändigt. Beslut om fyllnadsval fattas med minst 2⁄3
majoritet i styrelsen.

§12: Stadgeändring
Dessa stadgar kan endast ändras av 2, på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara
ordinarie, och då med minst 3⁄4 majoritet av de erlagda rösterna.
Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Minst 4 veckor skall förflyta mellan
dessa 2 årsmöten.

§13: Upplösning
För upplösning av föreningen Barnens Scen krävs beslut med minst 3⁄4 majoritet vid 2, på
varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie. Vid upplösning skall samtidigt
fattas beslut om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda
beslutstillfällena. Förslag om dispositionen av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts
om motioner.

