
 
TeaterPI 

Doktor Widerströms gata 84, 129 54 Hägersten 
 
 

STADGAR 
 
 

Artikel 1: Målsättning  
 
TeaterPI är en ideell förening som har som målsättning att bedriva 
teaterverksamhet för att sprida den italienska och internationella kulturen. 
Föreningen ämnar också anordna workshops, seminarier, utställningar 
samt kurser. 
 
Föreningen ska bland annat till form och innehåll kunna erbjuda 
varierande teater- och kulturproduktioner. Medlemmarna ska stimuleras 
att utifrån sina egna förutsättningar skapa och utveckla kultur i alla 
former. All verksamhet skall godkännas av styrelsen. 
 
Föreningen har ingen politisk eller religiös anknytning. 
 
 
Artikel 2:       Medlemmar 

Medlemskap i föreningen kan innehas av såväl fysisk som juridisk person. 
Medlem är den som delar föreningens målsättning och har erlagt årsavgift. 
Årsavgiften beslutas av årsmötet. Medlemmarna i TeaterPI kan vara av 
samtliga nationaliteter.  

 
Artikel 3:      Medlemsavgift 
 
TeaterPIs medlemsavgift bestäms varje år på årsstämman i februari. 
 
 
Artikel 4:      Finansiering 
 
Föreningens tillgångar får, oavsett sitt ursprung, endast användas för 
ändamål som specificerats i artikel 1. 
 
 



Artikel 5: Medlemsplikt 
 
En medlem måste respektera stadgarna och de beslut som fattas av 
styrelsen. Medlem äger rätt att delta i av föreningen anordnade möten. 
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av styrelse 
och årsmöte. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åliggande eller på 
annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om 
uteslutning fattas av årsstämman. Varje medlem, fysisk såväl som 
juridisk, äger en röst.  
 
 
Artikel 6:  Styrelsen 
 
Styrelsen, som är ansvarig för föreningens aktiviteter, består av en 
styrelseordförande, som väljs varje år vid medlemsstämman och 2 
medlemmar som väljs av stämman vid samma tillfälle och för samma 
period. Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör/vice ordförande. 
Styrelsens beslut är giltiga om de fattas av minst två styrelsemedlemmar. 
 
 
Artikel 7:  Säte  
 
Föreningen har en postadress i Stockholms kommun. Styrelsen 
sammanträder i lokal som från gång till gång ställs till förfogande. 
 
 
Artikel 8:   Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen har till uppgift att: 
 

1- Handha den dagliga verksamheten, lösa problem, värna om 
föreningens tillgångar. 

2- Presentera föreningens årliga bokslut och verksamhetsberättelse för 
stämman. 

3- Verkställa de beslut som tagits inom föreningens stadgar. 
4- Föra protokoll vid alla styrelsesammanträden och vid 

medlemsstämman. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger 
under verksamhetsåret. Styrelsen kan sammankallas till 
extraordinärt möte om minst tre av dess medlemmar skriftligen 
begär detta. 
 
 
 



Årsmöte 
 

Medlemsstämma hålls varje år senast den 15:e februari. Kallelse till möte 
med dagordning måste skickas ut till samtliga medlemmar senast två 
veckor före mötet. 

Revision 

Årsstämman utser en revisor jämte suppleant för att granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper. Styrelsen skall tillse att revision kan ske i 
god tid före årsmötet.  
 
 
Artikel 9: Befattningar 
 

Styrelsens ordförande 
 
Styrelsens ordförande, eller i dennes frånvaro, vice ordförande har till 
uppgift att: 
 

1- Bevaka föreningens intressen och föra dess talan gentemot 
myndigheter och andra utomstående. 

2- Leda föreningens sammanträden och debatter. 
3- Följa föreningens aktiviteter och verkställa styrelsens beslut. 
4- Utfärda kallelse till styrelsemöten och årsstämma.  

 
Sekreteraren 

 
Sekreteraren har till uppgift att: 
 

1- Hålla reda på listan över föreningens medlemmar och föreningens 
arkiv. 

2- Föra protokoll vid styrelsens och stämmans möten; 
3- Vara ordförande behjälplig med sekreterararbete och sköta den 

avgående och inkommande posten. 
4- Hjälpa föreningen med dess korrespondens. 
 

Kassör 
 

Kassören har till uppgift att: 
 
1- Använda föreningens tillgångar i enlighet med stämmans och 

styrelsens beslut. 



2- Övervaka alla in- och utbetalningar. 
3- Hålla noggrann bokföring, göra årsbokslut och kunna redovisa för 

revisorerna när dessa så önskar. 
4- Vara ansvarig för kassan. 

 
Valkommittén 

 
Valkommittén väljs varje år av medlemsstämman i februari. 
Kommittén skall: 

1- Färdigställa lista över kandidaterna till styrelsen som ska väljas vid 
medlemsstämman i februari. 

2- Överlämna listan undertecknad till styrelsen senast fjorton dagar 
före medlemsstämman. 

 
 
Artikel 10: Firmatecknare 
 
Styrelsens ordförande samt ytterligare en styrelsemedlem har rätt att var 
för sig teckna föreningens firma.  
 
 
Artikel 11: Räkenskapsår 
 
Räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari-31 december.   
 
 
Artikel 12: Dagordningen vid stämman 
1.       Inledning. 
2.       Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst. 
3.       Fastställande av dagordning. 
4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5.       Val av justeringsman samt rösträknare. 
6.       Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper. 
7.       Revisorernas berättelse. 
8.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.       Fastställande av medlemsavgifter. 
10.     Behandling av förslag från styrelsen. 
11.     Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter. 
12.     Val av revisor och suppleant. 
13.     Val av valkommitté. 
14.     Behandling av inlämnade motioner. 
15.     Övriga frågor. 
16.     Avslutning.    



 
 
Artikel 13: Ändringar i stadgarna 
 
Förslag till ändringar i stadgarna måste presenteras skriftligt till styrelsen 
senast 4 veckor före årsstämman. Stadgarna ändras om stämman 
godkänner detta i två på varandra följande stämmor. Även en andra 
extraordinär stämma kan besluta om detta, förutsatt att minst två månader 
förflutit mellan stämmorna. 
 
 
Artikel 14: Upplösning 
 
Upplösning av förening måste beslutas av minst två tredjedelar av 
medlemmar när dessa möts vid medlemsstämman. 
 
I fall föreningen upplöses skall resterande medel i första hand överlåtas 
till styrelsens medlemmar. 
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