Dockteaterföreningen UNIMA- SVERIGES STADGAR
UNIMA (International de la Marionnette)
startades i Prag 1929 och är världens äldsta teaterförening.
”Organisationen samlar medlemmar från hela världen vilka bidrar till dockteaterns utveckling för att med denna konstart tjäna de mänskliga värdena, främst freden och förståelsen
mellan folken oavsett ras, politiska eller religiösa övertygelser och kulturella olikheter”
ur UNIMAS stadgar
Sverige har en egen sektion Dockteaterföreningen UNIMA- Sverige. I föreningen är såväl dockteaterintresserade, arrangörer, amatöreroch professionella utövare välkomna.
Dockteaterföreningen UNIMA- Sverige Union Internationale de la Marionnette
STADGAR DOCKTEATERFÖRENINGEN UNIMA- SVERIGE
1. INGRESS
Dockteaterföreningen UNIMA- Sverige är en ideell förening och tillika svensk sektion av Union Internationale de la Marionnette (UNIMA), vilken utgör dockteaterns internationella intresseorgan och är
ansluten till ITI, UNESCO.
Dockteaterföreningen UNIMA- Sverige är politiskt och religiöst obunden.
2. ÄNDAMÅL
Dockteaterföreningen UNIMA - Sverige har till ändamål att främja intresset för dockteater i Sverige och
utlandet, samt att främja internationellt samarbete på dockteaterns område inom ramen för världsorganisationen UNIMAs verksamhet, liksom att där tillvarata svenska dockteaterintressen.
Som nationell sektion av världsorganisationen gäller för Dockteaterföreningen UNIMA- Sverige denna
organisations internationella stadgar samt de avgifter till organisationen, som denna fastställer.
3. MEDLEMSKAP
Medlemskap och rösträtt med en röst vardera erhåller enskild dockteaterintresserad som betalt medlemsavgiften.
Stödmedlemskap utan rösträtt kan tecknas av organisationer såsom bildningsförbund, ideella föreningar och liknande, liksom av myndigheter och andra organ, vilka önskar passivt stödja och främja
UNIMA- Sveriges verksamhet.
Medlem kan uteslutas om denne underlåter att betala sina avgifter i stadgad ordning, bryter mot stadgarna eller mot föreningens i stadgeenlig ordning fattade beslut, eller i övrigt motarbetar föreningens
syften. Styrelsen beslutar om uteslutning. Utesluten medlem har rätt att vid årsmötet överklaga styrelsens beslut.
4. AVGIFTER
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och gäller för ett år i sänder.
Avgiften skall omfatta dels av världsorganisationen UNIMA fastställt bidrag till denna, dels skäligt belopp
för föreningens verksamhet.
Inkomster från stödmedlemskap skall vara liktydiga med subvention och utan avdrag till världsorganisationen tillfalla Dockteaterföreningen UNIMA- Sverige.
Avgift erlägges förskottsvis vid inträde i föreningen samt därefter årsvis och senast den 1 mars.
5. ORGANISATION
A. ÅRSMÖTET.
Föreningen skall, oavsett övrig verksamhet, avhålla möte minst en gång per år: Årsmötet.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Kallelse till årsmötet skall utgå minst en månad i förväg till varje medlem av föreningen.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av justeringspersoner för årsmötet Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Fastställande av röstlängd
Styrelsens berättelse avseende det gångna verksamhetsåret
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
Beslut om styrelsens storlek för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande i styrelsen för nästkommande mandatperiod
Val av kassaförvaltare för nästkommande mandatperiod
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av redaktör och redaktionskommitté för föreningens medlemstidning/tidskrift Val av revisorer
Övriga val
Val av valberedning
Ärenden som av medlem eller styrelse har hänskjutits till årsmötet
Beslut om årsavgift för nästkommande kalenderår, tillika räkenskapsår
Styrelsens ledamöter har rösträtt vid årsmötet utom i fråga om ansvarsfrihet, där de endast har yttrande- och förslagsrätt.
Protokoll från årsmötet skall sänds ut senast en månad efter årsmötet till varje medlem av föreningen.
Röstberättigad vid årsmötet är varje närvarande enskild medlem.
Frånvarande medlem må rösta genom ombud mot uppvisande av skriftlig fullmakt. Varje ombud äger
rätt att företräda högst två medlemmar.
Ärenden som medlem önskar behandlade på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar
före årsmötet.
Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst en femtedel av föreningens
medlemmar begär det. Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast en månad efter det styrelsen beslutat
eller erhållit begäran därom.
B. STYRELSEN:
Föreningen skall ledas av en styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter.
Årsmötet väljer ordförande, kassaförvaltare och övriga styrelseledamöter för en mandatperiod på två år
med växelvis avgång.
Om möjligt skall mandatperioden för ordföranden och kassaförvaltare inte utgå vid samma årsmöte.
Styrelsen konstituerar sig själva.
Vid sammanträden efter kallelse av ordföranden handlägger styrelsen föreningens löpande ärenden
samt planerar och genomför åtgärder i enlighet med föreningens ändamål.
Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst två veckor i förväg.
Styrelsen är beslutsför med enkel majoritet då minst två tredjedelar av densamma är närvarande.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
6. RÄKENSKAPER och REVISION
Vid årsmötet valda två revisorer har till uppgift att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna är ansvariga direkt inför årsmötet.
Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och skall, jämte styrelsens protokoll samt
andra handlingar som kan tjäna till ledning vid granskningen, senast den 1 mars överlämnas till revisorerna. Revisionen skall vara avslutad inom en månad.

7. STADGEÄNDRING
För ändring av föreningens stadgar erfordras två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte.
För stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet.
8. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Föreningens kan icke upplösas med. mindre än att beslut därom. fattas av två på varandra följande
möten, varav det ena är årsmöte. För upplösning av föreningen erfordras minst tre fjärdedels majoritet.
För upplösning av föreningen erfordras även att senaste verksamhetsårets skyldigheter gentemot
världsorganisationen UNIMA har fullgjorts.
Årsmötet beslutar vid föreningens upplösning om disposition av eventuella tillgångar i den anda som
föreningens syfte föreskriver.
Stadgarna antagna 30.11.1991
Reviderade vid årmötet 2009 samt 2013.

