Vedtekter for Drøbak Studiescene
§1
Formål
Drøbak Studiescenes oppgave er å samle teaterinteresserte primært i Frogn kommune for å
fremme forståelse for amatørteater. Den skal således ved medlemsmøter, kurser,
gjennomgåelse, innstudering og oppførelse av skuespill og revyer søke å fremme det nevnte
formål.
§2
Medlemsskap
Medlem av Studiescenen kan den bli som viser interesse og evner for amatørteater, og som er
over 18 år. Medlemsskap blir å regne fra den dag søkeren har betalt kontingenten.
Betalt kontingent gir stemmerett ved årsmøtet. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. For å
delta i Drøbak Studiescenes oppsetninger, må man være medlem. Medlemmene forventes å
delta i Drøbak Studiescenes aktiviteter.
Eksklusjon
Alvorlige brudd eller direkte motarbeiding av Drøbak Studiescenes formål og vedtekter kan
medføre eksklusjon. Styret kan fatte vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall. Leders
dobbeltstemme gjelder ikke.
§3

Styret
Drøbak Studiescenen ledes av et styre på 6 medlemmer som velges på årsmøtet. Disse er leder
og 5 styremedlemmer. Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv med nestleder,
sekretær, kasserer og styremedlemmer, samt rangering av vararepresentanter.
Leder og styremedlemmer velges for 2 år. Styremedlemmer velges i ulike valgperioder slik at
man sikrer kontinuitet. Ved varig forfall i styret rykker 1. vararepresentant opp i styret.
I tillegg til styret velger årsmøtet:
•
•
•

3 vararepresentanter til styret. Valgperioden er 1 år.
Revisor
1 valgkomite bestående av 3 medlemmer etter forslag fra styret.

Styret holder møte så ofte som leder finner det nødvendig, eller hvis 2 styremedlemmer
forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved
stemmelikhet er leders dobbeltstemme avgjørende.
Vararepresentanter har møte- og uttalerett. Ved forfall fra styremedlem har vararepresentant
stemmerett.
Styret har mandat til å oppnevne spesielle utvalg, gruppeledere m.v. Styret vedtar
retningslinjer for bruk av Drøbak Studiescenes eiendom og andre driftsforhold.
§4

Årsmøtet:
Styret er forpliktet til med minst 4 ukers varsel å sammenkalle til årsmøte innen utgangen av
mars og der legge frem årsberetning og regnskap. I innkallelsen skal for øvrig oppgis de saker
som blir å behandle.
På årsmøtet behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og valgleder samt tellekorps.
Årsberetningen
Regnskap
Valg
Kontingent
Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være sendt styret i hende senest 2 uker før
årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret på samme måte som ordinært årsmøte,
men med 14 dagers varsel, hvis styret finner det nødvendig, eller hvis 1/3 av medlemmene
skriftlig forlanger det.
§5

Studiescenens økonomi:
Det årlige reviderte regnskap behandles av styret og årsmøte, i overensstemmelse med
vedtektene.
Inntektsbringende aktiviteter i Drøbak Studiescenes regi/navn tilfaller Drøbak Studiescene og
ikke det enkelte medlem hvis ikke annet vedtas av styret.

§6

Endring av vedtekter:
Endring av vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte etter at det i innkallelsen er angitt
hvilke forandringer som ønskes foretatt.
Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
§7

Oppløsning av Drøbak Studiescene
Oppløsning av Drøbak Studiescenen kan bare foretas på ordinært årsmøte. Det må
fremkomme av innkallelsen formålet med årsmøtet.. Oppløsning av Studiescenen krever 4/5
av årsmøtets stemmer.
I tilfelle permanent eller midlertidig oppløsning av Drøbak Studiescene skal tiloversblevne
midler og aktiva overføres til fonds og/eller kulturelle formål etter forslag fra årsmøtet.

Endringer
Årsmøtet 26.3.2012: Endring av § 3, Styret

