STADGAR FÖR DEN
IDEELLA FÖRENINGEN PLAYGROUND
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Meningsskiljaktigheter vad gäller dessa stadgars
tolkning avgörs av styrelsen. Styrelsen skall tillse att dessa stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.
Stadgar antagna av konstituerande årsmöte 2017-04-26.

§1

FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Playground, härefter kallad föreningen.

§2

FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun.

§3

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Playground är en religiöst, fackligt och partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att
främja konstnärliga samarbeten mellan konstutövare inom musik, dans, nycirkus och andra former av
scenkonst och konstnärliga uttryck. Genom detta ges medlemmarna möjlighet att utöva och utveckla
sina konstnärliga intressen. Föreningen strävar efter att bidra till att utveckla medlemmarna i deras
kulturskapande på ett lustfyllt sätt.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att sammanföra konstutövare som tillsammans får
möjlighet att skapa gränsöverskridande uttryck och arrangemang såsom scenshower, konserter och
dylikt. Föreningen ämnar på så vis främja konstnärlig utveckling i Östergötland genom att framföra
konstnärligt gränsöverskridande arrangemang som är öppna för allmänheten.

§4

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§5

VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni
följande år.

§6

RÖSTRÄTT

Vid årsmöte har varje medlem en röst (gäller dock ej stödmedlem). Rösträtten är personlig och kan
inte utövas genom ombud, dvs. endast närvarande medlem kan rösta. På styrelsemöten har endast
närvarande ur styrelsen rösträtt.
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§7

RÖSTETAL

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat
står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagningsröst,
vid val av styrelse sker dock avgörandet genom lottning.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§8

MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalat den årliga medlemsavgift som fastställts av årsmötet och som verkar för
föreningens ändamål genom att delta i av föreningen arrangerade samarbeten och aktiviteter såsom
repetitioner, musikarrangering, koreograferande och liknande aktiviteter, samt som godkänner
föreningens stadgar.
Medlem har rätt att delta i föreningens möten och aktiviteter samt att tillgå information om
föreningens angelägenheter. Medlem har rätt att delta och rösta på årsmöte. Medlem har skyldighet
att följa alla på årsmötet, eller av styrelsen, fattade beslut.
Nya medlemmar antas av styrelsen i samråd med konstnärlig ledare och/eller gruppledare. Ansökan
om inträde handläggs av föreningens styrelse. Styrelsen kan av utrymmes- eller andra skäl begränsa
antalet aktiva medlemmar i verksamheten.
Medlem som vill gå ur föreningen med omedelbar verkan ska skriftligen meddela detta till styrelsemedlem, som tar upp detta på nästa styrelsemöte, varpå medlemmen inte längre är medlem.

§ 8.1

STÖDMEDLEMSKAP

Den som vill stödja föreningens verksamhet ekonomiskt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara
en enskild person, en organisation eller företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt
sympatiserar med verksamhetens ändamål. Stödmedlem är den som endast betalar medlemsavgift
eller annan donation. Lägsta avgift för att vara stödmedlem i ett år bestäms på föreningens årsmöte.
Stödmedlemmar har inte rösträtt på årsmötet.

§ 8.2

UTESLUTNING

Medlem får av styrelsen uteslutas ur föreningen endast om medlemmen försummat att betala
stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens stadgar och ändamål, inte fullgjort sina
skyldigheter, varit upprepat, oanmält och/eller omotiverat frånvarande från föreningens verksamhet
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning
redovisas. Beslutet ska skickas till den berörde inom 7 dagar efter beslutet. Den uteslutne har rätt att
överklaga beslutet vid årsmöte, där den uteslutne har rösträtt. Styrelsemöte eller årsmöte kan
upphäva uteslutning.
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ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§9

ORDINARIE ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas under första halvåret
efter räkenskapsåret. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens
medlemmar meddelas skriftligen minst två veckor före mötets hållande. Kallelsen ska innehålla förslag
till föredragningslista. Slutlig föredragningslista och samtliga till mötet tillhörande handlingar anslås i
samband med årsmötet. Motioner till årsmöte skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast sju dagar
före mötets hållande. Motioner får endast lämnas av medlemmar (ej stödmedlemmar).
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med
acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten
omröstning ska äga rum om någon begär detta. Ordinarie eller extrainsatt årsmöte kan entlediga alla
typer av förtroendevalda. Protokoll skall föras under årsmötet och skall efter mötet justeras av
mötesordförande och av mötet utsedda justeringspersoner inom två veckor. Protokollet skall arkiveras
i tryckt form och samt göras tillgängligt elektroniskt.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

§ 10

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av mötets två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötesbehörighet
Fastställande av röstlängd
Adjungeringar
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor(er)
Val av årets valberedare
Propositioner och motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls om styrelsen, valberedningen, revisor finner att det är nödvändigt eller en tredjedel
av föreningens medlemmar kräver detta. Begäran skall vara skriftlig och ange skäl för att kalla till ett
extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. På extra årsmöte
kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Extra årsmöte skall hållas senast två månader
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efter det att beslut härom fattats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst
två veckor i förväg.

§ 11

VALBEREDNING

En eller flera valberedare kan väljas vid årsmötet. Valbar är medlem i föreningen. Valberedningens
uppgifter är att avge förslag på medlemmar till olika förtroendeposter samt att på årsmötet informera
medlemmarna om valberedningens arbete och resultat. Om ingen valberedare väljs på årsmötet så
faller uppgiften på styrelsen.

§ 12

REVISOR

Årsmötet skall välja en revisor för att granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning.
Valbar person är den som inte sitter i föreningens styrelse. Revisorer behöver inte vara medlem i
föreningen. Revisorns mandatperiod är ett verksamhetsår. Det åligger revisorn att till årsmöte
överlämna en revisionsberättelse. Revisorn skall av styrelsen tillhandahållas räkenskaper, styrelsemötes- och årsmötesprotokoll enligt önskemål.

STYRELSEN
§ 13

STYRELSE

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare. Utöver det kan upp till fem ledamöter väljas
in i styrelsen, dvs. styrelsen skall bestå av minst tre och max åtta ledamöter. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare och övriga suppleanter. Vid förfall inträder suppleant.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa
årsmöte. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem som har
ansvarsfrihet i föreningen. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

§ 13.1

STYRELSEMÖTET

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter
begär detta. För att ett styrelsemöte ska vara beslutmässigt krävs att samtliga ledamöter kallats till
sammanträdandet och att en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. För behandling av
speciella ärenden får styrelsen till sig adjungera en eller flera personer utanför styrelsen.
Protokoll skall föras under styrelsemötet och skall efter mötet justeras av mötesordförande och av
mötet utsedd justeringsperson inom två veckor. Protokollet skall arkiveras i tryckt form samt göras
tillgängligt elektronisk. Styrelsen ska hålla minst ett styrelsemöte per termin.

§ 13.2

STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt
avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Vidare skall styrelsen planera, leda
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och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för föreningens medlemslista, medlemsvärvning
och bidragsansökningar. Styrelsen skall förbereda årsmötet.
Styrelsemedlemmarnas respektive uppgifter:






Ordförande leder styrelsens arbete, är kontaktperson, kallar till möten samt övervakar att
stadgar och beslut efterlevs.
Kassör tillser medlemsavgiftens betalning, sköter föreningens bokföring och för kassabok,
upprättar balans- och resultaträkning till årsmötet, samt sköter inventarieförteckning,
betalningar och inköp.
Sekreterare förbereder möten tillsammans med ordföranden, för protokoll vid styrelsemöten,
förvarar skrivelser, samt utarbetar förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Ledamöter är styrelsen behjälplig i arbetet hur det må behövas, t.ex. i marknadsföring,
ärenden eller andra uppgifter.

Om styrelsen önskar kan uppgifterna omfördelas internt.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 14

KONSTNÄRLIG LEDARE

Konstnärlig ledare leder det konstnärliga arbetet i verksamheten och koordinerar medlemmarnas
bidrag. Konstnärlig ledare är också, eventuellt med bidrag av andra, ansvarig för framtagande av
konstnärlig vision och riktning samt repertoar. (Konstnärlig ledare kan, om styrelsen och den
konstnärlige ledaren så önskar, vara medlem i styrelsen.) Konstnärlig ledare utses av styrelsen.
Konstnärlig ledare är inte en styrelsepost.

§ 15

REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten och/eller extra
årsmöten med minst två månaders mellanrum. Ändrade stadgar gäller från tidpunkten för
godkännandet, om inte annat beslutas. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som
styrelsen och skall framgå i kallelse till årsmötet eller extra årsmötet.

§ 16

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen kan upplösas om medlemmarna inte längre anser att det finns möjlighet att uppfylla
föreningens ändamål enligt § 3. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas om minst tre
medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens verksamhet. Kopia av det årsmötesprotokoll som
innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av
föreningen. Eventuella tillgångar vid föreningens upphörande skall i första hand användas för täcka
föreningens skulder och andra kostnader som kan uppkomma i och med föreningens upplösning. Efter
revisors godkännande av räkenskaperna, skall eventuella övriga tillgångar fördelas på det sätt som
föreningen beslutar.
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