Stadgar för Magiska Teaterns Scenkonstförening
§1
Mål och inriktning
Föreningen skall anordna varierande former av scenkonst och andra kulturaktiviteter,
kulturutbyten och kulturmöten samt främja demokrati och medmänsklighet genom
kulturidéutbyten.
Föreningen ska anordna aktiviteter och uppträdanden för barn och ungdomar, såväl som för
andra åldersgrupper.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen har sitt säte i Vretstorp i Hallsbergs kommun.
§2
Medlemskap
Medlem intages i föreningen efter ansökan och inbetald medlemsavgift.
Styrelsen kan avslå en ansökan om medlemskap om det kan antagas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens intressen.
Medlem ska betala den årsavgift som årsmötet fastlagt och har då rösträtt på årsmötet.
§3
Verksamhet
-Anordna varierande former av scenkonst, både i egen regi samt med externa aktörer inom
området. Föreningen anordnar aktiviteter och framträdanden, framförallt på Magiska teatern i
Vretstorp men även på andra platser.
-Arbeta för genomförande av kulturutbyten och kulturmöten samt främja demokrati och
medmänsklighet genom kulturidéutbyten.
§4
Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet där styrelsen utses. Föreningens stadgar kan
ändras vid beslut på årsmötet.

§5
Årsmötet
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
− Verksamhetsberättelse
− Styrelsens ansvarsfrihet
− Val av styrelse
− Val av revisor.
− Fastställande av resultat och balansräkning.
- Verksamhetsplan
Årsmöte skall hållas senast sex månader efter budgetårets slut.
Kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmarna och anslås vid Magiska teatern,
Vretstorp senast 1 månad före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
§6
Styrelsens sammansättning samt revisor
Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet och består av minst 3 och högst 9 personer.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande.
Ledamöter väljs på 1år.
Ordförande och kassör är var för sig firmatecknare för föreningen.
Revisor för föreningen utses på årsmötet.
§7
Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande tas på två av varandra följande årsmöten. Eventuella
kvarvarande tillgångar ska tillfalla filmemmang eller annan förening eller företag som bäst
anses arbeta för bevarandet av Magiska Teatern i Vretstorp.

