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§ 1 Föreningens namn är Centralförbundet för Finlands Svenska 

Teaterorganisationer och dess hemort är Helsingfors stad. 

 

§ 2 Föreningen har till ändamål att förena alla de organisationer och institutioner, 

vilka önska stödja och främja inhemsk, svenskspråkig dramatisk konst. 

Föreningen skall i detta syfte: 

 

a. främja samarbetet, mellan de olika svenska teatrarna och organisationerna för 

dramatisk konst 

b. tillvarata den svenskspråkiga dramatiska konstens intressen inför statliga och 

kommunala myndigheter, samt 

c. anordna föredrag, teaterdagar och diskussionsmöten för att främja de svenska 

teatrarnas och teaterorganisationernas strävanden i Finland 

 

§ 3 Medlemmar i föreningen äro 

a. ordinarie medlemmar 

b. stiftande medlemmar och 

c. årsmedlemmar 

 

§ 4 Som ordinarie medlemmar i föreningen kunna inträda inregistrerade föreningar 

och samfund med rättskapacitet. Ansökan om medlemskap i föreningen 

inlämnas till styrelsen för godkännande. 

Därtill kunna personer, som intresserar sig för föreningens verksamhet, kallas till 

stiftande medlemmar eller årsmedlemmar. Stiftande medlem och årsmedlem 

erlägger en engång- eller årlig avgift till det belopp som årsmötet fastställer. 

Stiftande medlemmar och årsmedlemmar äga ej rösträtt vid föreningens möten. 

Till hedersmedlem i föreningen kan styrelsen kalla person, som i särskilt hög grad 

främjat föreningens i § 2 angivna ändamål. Hedersmedlem erlägger självfallet 

icke någon medlemsavgift.  

 



§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande 

och minst 5 och högst 9 medlemmar. Styrelsen utser inom sig viceordförande 

samt inom eller utom sig sekreterare och ekonom samt övriga funktionärer. För 

varje medlem utses dessutom en personlig suppleant. 

Å styrelsen ankommer 

a. att intaga och utesluta medlem i föreningen; 

b. att handha den omedelbara ledningen av föreningens angelägenheter; 

c. att kalla föreningens medlemmar till möte; 

d. att företräda föreningen inför myndighet och utomstående. 

 

§ 6 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och endera av 

viceordförandena var för sig eller av den eller de funktionärer, som styrelsen 

därtill utser. 

 

 

§ 7 Styrelsen, vid vars sammanträden protokoll bör föras, är beslutför då minst 5 av 

dess medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom 

vid val, då lotten avgör. 

 

§ 8 Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skola föreningens bokslut 

jämte bokföringsböcker, verifikat och andra handlingar före den 15 mars 

följande år i och för granskning överlämnas till föreningens revisorer, vilka det 

åligger att 2 veckor efter det de fått mottaga nämnda handlingar för granskning, 

vid behov avgiva redogörelse för den av dem verkställda granskningen. 

 

§ 9 Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöten 

hålles i november/december och april/maj. Höstmötet är val- och 

planeringsmöte, vårmötet är redovisningsmöte. Extra föreningsmöte hålles på 

kallelse av styrelsen vid behov eller om minst två föreningsmedlemmar 

skriftligen yrkar därpå. Den fråga man önskar behandla bör därvid nämnas. 

 

§ 10 Kallelse till föreningsmöte sker minst 14 dagar före mötet genom annons i av 

föreningsmötet fastställd tidning och genom brev. Övriga tillkännagivanden 

lämnas i vanliga brev. 

 

§ 11 Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden: 

1. Mötets stadgeenlighet 

2. Upprop av ombud 

3. Val av mötespresidium 

4. Val av protokolljusterare 

5. Godkännande av verksamhetsberättelsen 



6. Revisorernas berättelse 

7. Fastställande av bokslutet 

8. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

9. Föreningsstyrelsens propositioner 

10. Till föreningen inlämnade motioner 

11. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden 

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 

1. Mötets stadgeenlighet 

2. Upprop av ombud 

3. Val av mötespresidium 

4. Val av protokolljusterare 

5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

6. Fastställande av medlemsavgifter 

7. Styrelsens förslag till budget 

8. Val av ordförande för föreningens styrelse för nästa kalenderår 

9. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och val av 

styrelsemedlemmarna samt deras suppleanter för nästa kalenderår 

10. Val av revisorer och revisorsuppleanter 

11. Föreningsstyrelsens propositioner 

12. Till föreningen inlämnade motioner 

13. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden 

 

§ 12 I händelse av föreningens upplösning skall dess egendom i enlighet med 

föreningsmötets beslut överlåtas till någon inregistrerad förening eller annat 

samfund med rättskapacitet, som har till uppgift att verka för de ändamål som i 

§ 2 angivas. 

 

§ 13 Beslut om ändring av dessa stadgar skall senast två månader före ordinarie 

föreningsmöte inlämnas till styrelsen och bör för att bli gällande erhålla minst 

trefjärdedelar av alla de vid omröstningen angivna rösterna vid ordinarie 

föreningsmöte. 

 

§ 14 Beslut om upplösning av föreningen skall omfattas av minst trefjärdedelar av 

de avgivna rösternas antal vid tvenne med minst 6 veckors mellanrum hållna 

föreningsmöten.    

 

 

 

 


