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§ 1. Föreningen 

Föreningens namn är Arbetarteater Pegasus. En ideell förening som arbetar för politisk, ekonomisk, 

social och kulturell demokrati. Föreningen är verksam i Gävle och är partipolitiskt och religiöst 

obunden. 

Föreningen är ansluten till Sveriges Arbetarteaterförbund. 

Föreningens verksamhet bedrivs alkohol- och drogfritt. 

§2. Föreningens syften 

Genom att aktivera människor i eget skapande kan föreningen vara en del i kampen mot den 

kommersiella kulturen och föreningens mål är att: 

-verka för yttrande- och konstnärlig frihet. 

-stimulera medlemmarnas ideologiska och konstnärliga utveckling, individuellt och kollektivt. 

-öka kunskapen och medvetenheten om samhället. 

-stimulera en medveten konstnärlig kvalitet och stödja nyskapande. 

§3. Medlemskap 

Den som önskar verka för föreningens ändamål och följa dess stadgar kan bli medlem. Medlem skall 

betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter eller som 

uppenbart motarbetar föreningens stadgar och ändamål kan tillfälligt avstängas av styrelsen i avvaktan 

på beslut om eventuell uteslutning av årsmötet. 

§4. Styrelsen 

Styrelsens sammansättning skall vara ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst 3 

ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet och tillträder direkt efter årsmötets avslutande. Valbar är 

medlem i föreningen. 

Vid vartannat årsmöte väljs ordförande och kassör växelvis på två år. 3 ledamöter väljs att sitta i 2 år, 

2 ledamöter väljs på 1 år i taget. Övrig fördelning av poster sker på konstituerande styrelsemöte. 

§5. Omröstning 

Alla beslut rörande föreningens verksamhet skall fattas med enkel majoritet. Beslut som inte är val 

fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal räknas föreningens sittande ordförandes röst två 

gånger. Alla val skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär.

§6. Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår räknas från den 1 januari till den 31 december. 

§7. Årsmöte 

Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 4 

veckor innan årsmötet. 

§8. Revisorer 

Föreningen skall på årsmötet välja 2 revisorer för att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. 

Valbar är person som inte sitter i styrelsen.  

Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 

Revisorernas mandatperiod är 1 år. 



§9. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl finns kan annan 

person utses att teckna föreningens firma. Detta beslut fattas av styrelsen. 

§ 10. Valberedning 

Årsmötet har till uppgift att utse 2 valberedare. Valbara är medlemmar i föreningen. Valberedning 

väljs på ett år i taget. 

§11. Ändring av stadgar. 

Föreningen kan anta stadgeändring, vilken inte får strida mot ATF:s kongressbeslut eller stadgar. Vid 

ändring skall nya stadgar delges ATF. 

Tvister rörande tolkning och tillämpning av stadgarna skall hänskjutas till förbundsstyrelsen. 

Beslut om stadgeändringar fattas av årsmötet. 

§ 12. Upplösning av föreningen. 

Föreningen kan inte upplösas om minst 3 medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens 

verksamhet. 

Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar ABF att öronmärkas för Musikhuset Sjömanskyrkan 

och dess verksamhet. 

 


