Centrum för dramatik
STADGAR
§ 1 Firma
Föreningens namn är Centrum för dramatik.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm
§ 3 Ändamål och verksamhet
Centrum för dramatik är en ideell förening bildad av yrkesverksamma dramatiker och
översättare av dramatik.
Föreningens ändamål är att
•

stärka dramatikens roll i samhället och föra ut dramatik till en större allmänhet

•

skapa och vidareutveckla medlemmars arbetsmarknad, uppdragsmöjligheter och
möjlighet att förverkliga sina egna projekt

•

samverka med arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden, andra
centrumbildningar, institutioner och företag

•

verka för en regional spridning av verksamheten över landet

•

driva verksamheten i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av varje yrkesverksam dramatiker och översättare av dramatik.
Den stiftande organisationen Sveriges Dramatikerförbund är medlem i Centrum för dramatik.
Frågor om inval i föreningen avgörs av styrelsen. Ansökan om medlemskap skall vara
skriftlig och tillställas styrelsen.
Medlem erhåller efter skriftlig anmälan till styrelsen omedelbart utträde ur föreningen.
Medlem som uppenbart motarbetar och på annat sätt grovt skadar föreningen kan på
styrelsens förslag uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning på dessa grunder kan fattas
endast av föreningsstämman. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som inte
erlägger medlemsavgift.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av ordinarie föreningsstämma.

§ 6 Föreningsstämma
Föreningsstämman är högsta beslutande organ i Centrum för dramatik. Enskild medlem har en
röst. Den stiftande organisationen Sveriges Dramatikerförbund har så många röster som dess
medlemsantal.
§ 7 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång per år före maj månads utgång, på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före mötet.
Motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande på mötet
2. val av sekreterare på mötet
3. val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. fråga om mötet behörigen utlysts
5. fastställande av dagordning
6. behandling av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. fastställande av medlemsavgiften
9. val av styrelseledamöter och suppleanter
10. val av revisorer och revisorssuppleanter
11. val av valberedning
På mötet väckta frågor får inte föranleda annat beslut än hänskjutande till styrelsen.
§ 8 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan hållas då styrelsen, den stiftande organisationen eller då minst en
tredjedel av enskilda medlemmar begär det. På extra föreningsstämma får endast de frågor
behandlas för vilka mötet har utlysts. Kallelse till extra föreningsstämma skall skickas ut
senast en vecka före mötet.
§ 9 Styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen är då ordinarie eller extra
föreningsstämma inte är samlade föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs årligen
på ordinarie föreningsstämma och skall bestå av minst fem högst sju ledamöter samt två
suppleanter.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför när tre ledamöter är närvarande.
§ 10 Revisorer
Föreningsstämman utser årligen två revisorer jämte två suppleanter. Den ene revisorn och
dennes suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Den andre revisorn och dennes
suppleant skall utses bland medlemmarna.

§ 11 Valberedning
Föreningsstämman utser årligen tre ledamöter som valberedare. Valberedningen skall bereda
val av styrelse, revisorer och suppleanter.
§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.
§ 13 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
§ 14 Stadgeändring
För förändring av föreningens stadgar krävs beslut på två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ordinarie. Mellan föreningsstämmorna skall minst en månad
förflyta. På det sist hållna mötet krävs minst två tredjedels majoritet för godkännande.
§ 15 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, varav
en ordinarie. Mellan föreningsstämmorna skall minst två månader förflyta. På båda mötena
krävs minst två tredjedels majoritet för godkännande.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Sveriges Dramatikerförbund.
Stadgarna antagna vid konstituerande möte den 28 september 2005.

