
STADGAR FÖR  
BYTEATERN Kalmar läns teater,  

ideell förening  
(832400-8682) 

Firma 
§ 1 
Föreningens firma är Byteatern Kalmar läns teater, ideell förening. 

Säte 
§ 2 
Byteatern Kalmar läns teater, ideell förening skall ha sitt säte i Kalmar kommun. 

Målsättning 
§ 3 
Byteaterns ändamål är att vara länsteater för Kalmar län. Verksamheten skall vara inriktad på hela länet med ett 
särskilt ansvar för barn- och ungdomspubliken.  
 

 Byteatern ska skapa gränsöverskridande och unik scenkonst av hög kvalitet. 

 Verksamheten ska spegla vår tid, teaterns publik och region och på så sätt göra Byteatern till en 
angelägen mötesplats.  

 Byteatern ska belysa tendenser i samhället och skapa debatt. 

 Byteatern ska skapa scenkonst och mänskliga möten som ger publiken ökad livskänsla, lust att leva och 
mod att förändra. 

 
§ 4 
Föreningens samling av dockor, masker, vissa scenografidelar mm är Byteatern Kalmar läns teater, ideell 
förenings egendom och ska användas för utställningar och visningar i pedagogiska sammanhang. Samlingen ska 
inte kunna delas eller användas på sätt den inte är avsedd för eller som upphovsmannarätten sätter gränser för. I 
samband med ev. upplösning av föreningen, ägarbyte eller annan omorganisation ska års- eller medlemsmöte i 
samråd med upphovsmännen besluta om framtida placering och utnyttjande. 
 

Medlemmar 
§ 5 
Medlemskap i föreningen är möjligt för varje fysisk och juridisk person som stödjer föreningens målsättning och 
erhålles genom skriftlig anmälan på särskilt formulär till föreningens styrelse, samt efter erlagd medlemsavgift. 
 
Byteatern Kalmar läns teater, ideell förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda 
skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller 
annan orsak. 
 
§ 6 
Byteaterns medlemmar utgör ett led mellan teatern och dess publik och har till uppgift att på olika sätt stödja 
teaterverksamheten. 
 
§ 7 
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligt till styrelsen men är förpliktad att fullgöra 
de uppdrag denne åtagit sig. Uppsägningshandlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade 
namnunderskrift. 
 
Medlem som inte följer sina förpliktelser mot föreningen eller bryter mot dess stadgar må uteslutas ur 
föreningen. För uteslutning av medlems krävs 2/3 -dels majoritet av vid medlemsmöte eller årsmöte 
representerat röstetal. 



 
§ 8 
Medlemmar äger personligen ingen del i föreningens tillgångar och ansvarar inte för föreningens förbindelser. 
 
§ 9 
Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Denna skall innehålla uppgift om varje medlems namn och 
postadress. Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med 
automatisk databehandling eller på annat liknande sätt. 
 

Föreningsstämma Årsmöte 
§ 10 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlemmar utövar ledningen av föreningen genom årsmötet, 
medlemsmöten samt genom styrelsen.  
Föreningens verksamhetsperiod tillika räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december. 
Årsmöte skall hållas före april månads utgång. 
Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall utgå senast 30 dagar i förväg. Kallelse sker via e-post till adress som 
är upptagen i medlemsregistret eller om sådan saknas via vanlig brevförsändelse till angiven postadress. 
 
I kallelsen upptas de ärenden som skall behandlas på årsmötet. 
 
På årsmötet skall följande frågor behandlas: 

a) Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet 
b) Mötets behöriga utlysande 
c) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
d) Revisors berättelse 
e) Ansvarsfrihet för styrelsen 
f) Antalet ledamöter i styrelsen 
g) Val av styrelsens ordförande 
h) Val av styrelsens vice ordförande 
i) Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
j) Val av revisor och revisorssuppleant 
k) Val av högst tre personer till valberedningen 
l) Fastställande av avgående styrelses beslut om medlemsavgift för löpande verksamhetsår. 

 
§ 11 
Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är varje medlem som kan arbeta för föreningens verksamhet. 
Den som enligt lag är ställföreträdare för en juridisk person som är medlem i Byteatern Kalmar läns teater, ideell 
förening får dock vara styrelseledamot eller väljas till annat förtroendeuppdrag utan att själv vara medlem i 
föreningen 
 
§ 12 
Extra medlemsmöte sammankallas då styrelsen anser så erforderligt eller då minst en fjärdedel av alla 
medlemmar så påfordrar. Revisor äger rätt att sammankalla extra medlemsmöte. 
 
§ 13 
Rösträtt vid medlems- och årsmöte tillkommer varje närvarande enskild medlem. 
 
§ 14 
Alla beslut på års- och medlemsmöten, såvitt de ej gäller stadgeändring, uteslutning av medlem eller föreningens 
upplösning, fattas med enkel majoritet av vid mötet representerat röstetal. Vid lika röstetal skall frågan 
bordläggas och tas upp på nästa medlemsmöte. 
Erhålles även då lika röstetal skall lottning företagas. 
För bordläggning av ett ärende eller återremiss till styrelsen krävs att en tredjedel av röstande medlemmar begär 
detta. Bordlagt ärende skall tas upp på nästa medlemsmöte. 
 



§ 15 
Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot lag eller mot 
stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av föreningsmedlemmar, 
styrelsen, styrelseledamöter eller teaterchefen. 
Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till talan 
förlorad. 
Talan får väckas senare än vad som sägs i andra stycket, när 

1. beslutet är sådant att det inte lagligen kan fattas ens med alla medlemmarnas samtycke,  
2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och sådant samtycke inte har getts, eller  
3. kallelse till stämman inte har skett eller de bestämrnelser om kallelse som gäller för föreningen har 

eftersatts i något väsentligt avseende. 
En dom varigenom föreningsstämmans beslut upphävs eller ändras gäller även för medlemmar som inte har fört 
talan. Rätten kan ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen 
borde ha haft. Är föreningsstämmans beslut sådant som enligt denna lag skall anmälas för registrering, skall 
rätten underrätta registreringsmyndigheten för registrering, om beslutet har upphävts eller ändrats genom en 
dom som har vunnit laga kraft eller rätten genom beslut under rättegången har förordnat att föreningsstämmans 
beslut inte får verkställas. 
 

Styrelse 
§ 16 
Byteatern Kalmar läns teater, ideell förening skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och två suppleanter. 
Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter skall 
utses på annat sätt.  
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. 
 
§ 17 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst två övrig ledamot samt två 
suppleanter. Av ledamöterna ska minst en ordinarie plats och en suppleant reserveras för fast anställd personal 
vid teatern. Styrelsen är beslutsför på utlyst sammanträde då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Styrelsen har rätt att med sig adjungera personer inom och utom föreningen. 
 
§ 18 
Mandatperioden är ett år för ordförande och vice ordförande. 
Mandatperioden för sådan ledamot och suppleant som utsetts av den fast anställda 
personalen vid teatern är ett år. 
Mandatperioden är för annan styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor och 
revisorssuppleant är två år. 
 
§ 19 
Styrelsen utser den eller de personer som tecknar föreningens firma.  
Teaterchefen har alltid rätt att företräda föreningen och teckna dess firma beträffande sådana åtgärder som 
enligt 24 § ankommer på denne. 
 
§ 20 
Styrelsen tillsätter teaterchef efter hörande av teaterns fast anställda personal. 
Styrelsen fastställer organisationsplan inklusive antalet fasta tjänster och beskrivningar av dessa årligen samt då 
större förändringar är aktuella. 
Styrelsen beslutar om Byteaterns årliga bidragsansökningar. 
Styrelsen fastställer årsbudgetar, spelårsplaneringar och allmänna målsättningar samt övrigt av mer principiell 
karaktär. 
Ansvarsfördelning mellan styrelse och chef regleras i delegationsordning och tjänstebeskrivning. 
 
§21 
Medlemsavgift kan lösas för ett eller tre verksamhetsår. Styrelsen skall senast under november månad besluta om 
medlemsavgiftens storlek inför kommande verksamhetsår. 



 
§ 22 
Teaterchefen har, även om denne inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens 
sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall. 
 
§ 23 
Styrelsen sammanträder minst fem gånger årligen. 
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den 
ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamötema och teaterchefen har rätt att få avvikande mening 
antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 
 

Teaterchef 
§ 24 
Teaterchefen skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen 
meddelar och som framgår av föreningens stadgar, särskilt § 3. Teaterchefen får dessutom utan styrelsens 
bemyndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens verksamhet är 
av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet 
för föreningens verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna. 
Styrelsen skall se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en 
tillfredsställande kontroll. Teaterchefen skall sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med 
lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. 
 

Anställda 
§ 25 
Föreningen anställer och avlönar de personer som behövs för teaterverksamheten. I föreningen finns ett antal 
fast anställda samt tillfälligt anställda. 
 

Revision 
§ 26 
Byteatern Kalmar läns teater, ideell förening skall ha minst två revisorer, varav en kvalificerad revisor.  
Revisorerna väljs för två år i taget av föreningsstämman, uppdragstiden bestäms så att uppdraget upphör vid 
slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval förrättas. 
Den som har utsetts till revisor skall omedelbart underrättas om det. Har revisorn valts på föreningsstämma är 
styrelsen skyldig att sörja för underrättelsen. I annat fall ligger skyldigheten på den som har tillsatt revisorn. 
Föreningsstämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. 
Revisor skall senast tio dagar före årsmötet överlämna skriftlig revisionsberättelse till styrelsen. Denna skall 
innehålla uttalande om räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks 
eller avstyrks. Revisor skall minst tre veckor före årsmötet för sin granskning från styrelsen erhålla bokslut och 
verksamhetsberättelse. 
 

Ändring av stadgar 
§ 27 
Ändring av stadgar eller beslut om föreningens upplösning kan ske genom enhälligt beslut vid årsmöte eller 
genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten. 
Mellan dessa skall en tid av minst en och högst tre månader ha förflutit. 
Vid medlemsmöten krävs att minst häften av föreningens medlemmar är närvarande samt 2/3-dels majoritet av 
vid mötet representerat röstetal för stadgeändring eller beslut om föreningens upplösning. 
 
§ 28 
Beslut enligt § 12 bordlagt ärende samt § 27 ändring av stadgar samt föreningens upplösning är inte giltigt om 
frågan inte angivits i kallelsen till medlemsmötet. Det skall framgå av kallelsen vad ärendet gäller. 
 



Upplösning av föreningen 
§ 29 
Beslut om upplösning av föreningen ska ske på sätt som vid stadgeändring. 
Samtidigt ska mötet besluta om hur föreningens tillgångar ska användas. 
Behållna tillgångar ska tillföras verksamhet som överensstämmer med föreningens syfte enligt § 3 undantaget 
samlingen av föremål enligt § 4. 
Tillgångar får inte utskiftas till föreningens medlemmar. 
Vid föreningens upplösning ska styrelsen, eller särskilda av medlemsmötet utsedda likvidatorer i styrelsens ställe, 
avsluta verksamheten, betala skulderna och använda behållna tillgångar enligt medlemsmötets beslut. 
Sedan slutredovisning därefter framlagts för medlemsmöte är föreningen upplöst. 
 
 

Dessa stadgar är reviderade och antagna på ordinarie föreningsstämma  
2014-04-10 

 


