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Stadgar för Teaterklubben Repliken (fastställda mars 2012 2018-xx-xx) 
 

1. Ändamål/Målsättning 

ABF Botkyrka Teaterklubben Repliken är en ideell förening som delar arbetarrörelsens 

grundläggande värderingar och som arbetar för politisk, ekonomisk, social och kulturell 

demokrati. Teaterklubben är partipolitiskt och religiöst obunden och vars ändamål är att 

verka för att vara en mötesplats för kulturens olika uttrycksmedel, med teatern som ett nav 

för verksamheten. Repliken svarar för att all studie- och kulturverksamhet rapporteras 

genom ABF Botkyrka-Salem och att i studie- och kulturverksamhet arbeta i enlighet med 

ABF:s mål. Teaterklubben Repliken äger rätten att utse ombud och ersättare till ABF-

avdelningens representantskap och att nominera till ABF:s styrelse samt  

inkomma med motioner. 

 

Föreningen vill medverka till att sprida en människo- och samhällssyn som bygger på 

jämlikhet, solidaritet och rättvisa. 

 

Genom att aktivera människor i eget skapande  blir föreningen ett alternativ till den 

kommersiella kulturen. Det kollektiva skapandet inom föreningen känner inga fasta 

gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna. 

 

Föreningens mål är att: 

• verka för yttrande- och konstnärlig frihet 

• stimulera medlemmarnas ideologiska och konstnärliga utveckling, individuellt och 

kollektivt 

• stimulera en medveten konstnärlig kvalitet och stödja nyskapande 

• erbjuda Botkyrkas befolkning teater till ett rimligt pris 

 

2. Organisation 

Klubbens organ är årsmöte och klubbstyrelse. 

 

3. Verksamhetsår 

Klubbens verksamhetsår är 1 maj till 30 april. (vi har kvar verksamhetsåret som det ligger 

nu. Vi vinner inget på att ändra) 

 

4. Medlemskap 

Medlemskap beviljas alla intresserade, som är villiga att följa fastställda målsättningar och 

arbetsformer. Medlem som inte betalat medlemsavgiften trots två (2) påminnelser får anses 

ha begärt sitt utträde ur föreningen.  

 

5. Avgifter 

Medlem betalar en avgift vars storlek klubbens årsmöte bestämmer.  

 

6. Årsmöte 

Moment 1 



Klubbens årsmöte, som är högsta beslutande organ, skall hållas före juni månads utgång 

för behandling av:: 

• styrelsens verksamhetsberättelse 

• revisorernas berättelse 

• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

• verksamhetsplan och budget 

• förslag från styrelsen 

• motioner 

• val  

 

Moment 2 

Kallelse till klubbens årsmöte skall utfärdas minst 2 (två) veckor före mötets hållande. 

 

Moment 3 

Motioner till årsmötet kan väckas av enskilda medlemmar. Motioner skall inlämnas till 

styrelsen senast den 1 maj. 

 

Moment 4 

Medlemsmöte bör hållas minst två gånger per år varav ett är årsmötet samt då styrelsen 

påkallar. 

 

Moment 5 

Beslut och val fattas med öppen omröstning om inte minst 25% av de röstberättigade 

begär annat. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 

som biträdes av tjänstgörande ordförande. Vid lika röstetal vid val avgör lotten. Styrelsen 

har inte rösträtt i frågor om den gångna periodens förvaltning och verksamhet. 

 

7. Styrelsen 

Moment 1 

Ledningen och förvaltningen av klubbens verksamhet leds av en styrelse, vald på 

klubbens årsmöte. 

 

Moment 2 

Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, 

som väljs för två år, samt fyra övriga ledamöter, bland vilka styrelsen väljer övriga 

förtroendeposter. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget, så att årligen hälften av dem 

är i tur att ersättas. 

 

I styrelsen ingår dessutom två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget. Vid styrelsens 

sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt då de fungerar som 

ersättare för ordinarie ledamot 

 

Klubbstyrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och 7 (sju) ledamöter samt 2 (två) 

suppleanter. Ordförande, kassör och sekreterare väljes var för sig på klubbens årsmöte för 

en mandatperiod på två år, dock så att mandattiden ej utgår samma år. Sju ledamöter för 

en mandattid på två år, dock så valda att mandattiden ej utgår samma år. 2 suppleanter för 

en mandatperiod på ett år. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad, av vice 

ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. 



Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga 

ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 

 

8. Räkenskap och revision 

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning utses av klubbens årsmöte 2 (två) 

revisorer jämte ersättare. Revisorerna väljs för en mandatperiod på två år, dock så att 

mandattiden ej utgår samma år. Ersättare väljs för en mandatperiod på ett år.  Revision 

skall verkställas minst en gång varje år. 

 

 

9. Ekonomi 

Klubben söker av Botkyrka kommun ekonomiskt verksamhetsbidrag, baserat på inlämnad 

verksamhetsplan. För speciella ändamål kan klubben ansöka om tilläggsbidrag. 

Redogörelse på genomförd verksamhet lämnas till kommunen. 

 

Fakturor över 3000 kronor ska attesteras av ordförande och kassör. Under detta belopp ska 

den som köpt in, attestera kvittona med datum och namn. 

 

10. Ändring av stadgarna 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två medlemsmöten varav det ena skall vara 

årsmöte.   

 

11. Verksamhetens upplösande 

Upplöses klubben skall tillgångarna tillfalla klubbens medlemmar. 

 

 

 

 

 

 


