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STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO
A.FÖRENINGENS
NAMN,
VERKSAMHETS-FORMER

HEMORT,

STÄLLNING,

SPRÅK,

SYFTE

OCH

1§ Namn
Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas
STÅ.
Föreningen kallas i stadgarna för STÅ.
2§ Hemort, ställning och språk
STÅ:s hemort är Åbo. STÅ är en specialförening
Akademis Studentkår och STÅ:s språk är svenska.

vid

Åbo

3§ Syfte
STÅ:s uppgift är att väcka, fördjupa, utveckla och sprida
intresset för dramatik och närliggande konstarter.
4§ Verksamhetsformer
STÅ sätter upp pjäser, ordnar kurser och exkursioner, sprider
information om händelser i teatervärlden samt arrangerar och
deltar i evenemang som befrämjar föreningens syfte.
I sin verksamhet strävar STÅ till att skapa och upprätthålla
kontakter till andra instanser och organisationer vilka är
verksamma inom STÅ:s intresseområde.
För
att
stödja
sin
verksamhet
kan
STÅ
förvärva
biljettintäkter,
arrangera
basarer,
insamlingar
och
lotterier, förmedla produkter som anknyter till verksamheten
samt emotta bidrag, donationer och testamenten.

B.MEDLEMSKAP I STÅ
5§ Medlemmar
Till ordinarie medlem i STÅ kan ansluta sig envar av
föreningens uppgifter intresserad person. Föreningen kan
dessutom ha hedersmedlemmar samt stödjande medlemmar.
Hänsyn bör tas till de stadganden som gäller föreningens rätt
till specialföreningsstatus vid Åbo Akademis Studentkår r.f.
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6§ Medlemmars avgifter
Ordinarie medlemmars avgifter till föreningen fastställes av
årsmötet.
Hedersmedlemmar
erlägger
inte
medlemsavgift.
Stödjande medlemmars avgift fastställes av styrelsen.
7§ Beviljande av medlemskap och medlemsregister
Medlemskap beviljas av styrelsen.
Medlemsregister
upprätthålls
av
STÅ:s
styrelse.
I
förteckningen
skall
införas
medlems
namn,
postadress,
tidpunkt för medlemskapets uppkomst samt uppgifter om
betalning av medlemsavgifter. Medlem har rätt till att ta del
av de uppgifter som om medlemmen införts i registret.
Till hedersmedlem har föreningen rätt att kalla person som på
ett aktivt och märkbart sätt har främjat STÅ:s ändamål.
Förslag till hedersmedlemmar görs av styrelsen eller enskilda
medlemmar.
Beslut
om
kallande
av
hedersmedlem
skall
framläggas till styrelsen i god tid före årsmötet och
förslaget skall meddelas i kallelsen till årsmötet.
Stödjande medlem antas av styrelsen.
8§ Utträde ur föreningen
Var och en medlem får när som helst utträda ut föreningen
genom att skriftligen tillställa önskan om utträde till
styrelsen.

C.STÅ:S FÖRVALTNING
9§ Föreningsmöte
Föreningsmötet är STÅ:s högsta beslutande organ. Minst ett
föreningsmöte, årsmötet, bör hållas årligen. Årsmötet bör
hållas inom januari månad.
10§ Kallelse till föreningsmöte
Styrelsen kallar
mötet. Kallelse
medlem.

till föreningsmöte senast sju dagar före
bör tillställas skriftligen till envar

11§ Föreningsmötets beslutförhet
Föreningsmötet är beslutfört då det sammankallats i enlighet
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med stadgarna.
12§ Närvaro-, yttrande- och rösträtt på föreningsmöte
Rätt att närvara och yttra sig vid föreningsmötet har
styrelsens medlemmar, ordinarie medlemmar samt heders- och
stödjande medlemmar.
Rätt att närvara och yttra sig vid föreningsmöte med enkel
majoritet
beviljas
av
föreningsmötet
även
till
andra
personer.
Rösträtt vid föreningsmötet tillkommer medlem som för
pågående
verksamhetsår
erlagt
medlemsavgift.
Varje
röstberättigad medlem äger en röst.
13§ Beslutsfattande
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annorlunda
bestämmes i dessa stadgar. Om rösterna faller lika avgör
ordförandes röst, utom i personval då lotten avgör. Röstning
bör förrättas med slutna sedlar om någon av de närvarande
röstberättigade deltagarna så kräver.
14§ Ärenden vid årsmöte
På årsmötet behandlas följande ärenden:
1)Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två
protokolljusterare
2)Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
3)Fastställande av föredragningslistan
4)Behandling
av
verksamhetsberättelsen
för
föregående
verksamhetsår
5)Fastställande av bokslutet för föregående verksamhetsår
6)Behandling
av
revisionsberättelsen
för
föregående
räkenskapsår
7)Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningskyldiga för
föregående verksamhetsår
8)Behandling av verksamhetsplanen och budgeten för följande
verksamhetsår och i samband därmed fastställande av de
ordinarie medlemmarnas avgifter
9)Val av styrelseordförande
10)Fastställande av antalet medlemmar till styrelsen samt val
av medlemmar till styrelsen
11)Val av två revisorer och en revisorssuppleant
12)Eventuella övriga ärenden
15§ Styrelsen
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Styrelsen väljs av årsmötet. STÅ:s styrelse består av
ordförande, kassör, sekreterare samt minst tre och högst sex
ordinarie medlemmar.
Styrelsen utser inom sig kassör
behov övriga ansvariga personer.

och

sekreterare

samt

vid

Styrelsens verksamhetsperiod omfattar tiden från ett årsmöte
till det följande.
16§ Styrelsens beslutförhet
Styrelsen
är
beslutsför
då
minst
hälften
av
styrelseledamöterna är närvarande, ordförande eller, om sådan
finns, viceordförande, medräknad.
17§ Kallelse till styrelsemöte
Kallelse till styrelsemöte görs av ordförande.
18§ Styrelsens uppgifter
Styrelsen har till uppgift att utöver vad föreningslagen och
dess stadgar i övrigt förutsätter att:
1)leda och utveckla föreningens verksamhet
2)kalla
samman
föreningsmöte
och
förbereda
de
föreningsmötet ankommande ärendena
3)dra försorg om anskaffande av medel och svara
förvaltningen av föreningens ekonomi och förmögenhet
4)leda medlemsvärvningen
5)på sitt första möte utarbeta en arbetsordning
6)sköta kontakten till medlemmarna

på
för

D.ÖVRIGA STADGANDEN
19§ Verksamhets- och räkenskapsperiod
STÅ:s verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.
20§ Tecknande av STÅ:s namn
STÅ:s namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med
kassören. Vid behov kan styrelsen bevilja ytterligare en
styrelsemedlem temporär rätt att teckna namn.
21§ Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
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Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av STÅ
tas av föreningsmötet. För fattande av beslut erfodras på två
på varandra följande föreningsmöten med två tredjedelars
majoritet fattade samstämmiga beslut. Stadgarna träder i
kraft först sedan de godkänts av föreningsregistret.
Upplöses föreningen bör dess egendom tillfalla Åbo Akademis
Studentkår.
22§ Övrigt
I övrigt gäller vad som stadgas i föreningslagen och Åbo
Akademis Studentkårs föreskrifter för specialföreningar.

