
1

Amatörteaterns riksförbund
Postadress: Box 1194, 721 29 Västerås
Besöksadress: Slottsgatan 17, Västerås
Tfn 021-4704160, info@atr.nu
www.atr.nu

Stadgar
för Amatörteaterns riksförbund

(Senast uppdaterade vid kongressen i 
Gottsunda, Uppsala 2022)

§1 SYFTE
Amatörteaterns Riksförbund är en ideell organisa-
tion i Sverige med uppgift att inom sig samla landets 
amatörteater, utveckla och stödja den konstnärligt, 
administrativt och ekonomiskt.
Förbundet ska tillvarata amatörteaterns intressen i 
enlighet med medlemmarnas beslut.

Amatörteaterns Riksförbund skall möjliggöra att 
amatörteatern förankras i alla samhällsgrupper och 
bereds existensmöjligheter i alla delar av landet, att 
dess konstnärliga utveckling och förnyelse stärks 
samt att dess demokratiska värden upprätthålls.
Amatörteaterns Riksförbund skall inom sitt område 
verka för människors lika värde, demokrati och hu-
manism samt att stärka nordiskt och internationellt 
samarbete, och ser ett aktivt kulturutbyte inom och 
utom landets gränser som ett medel i kampen mot 
fördomar och främlingsfientlighet.

Amatörteaterns Riksförbund skall verka för konst-
närlig yttrandefrihet, för demokratiska arbetsformer 
och för möten över generationsgränserna samt erbju-
da alternativ till en kommersialiserad kultur.
Amatörteaterns Riksförbund ser amatörteater som 
den folkliga teatern utövad fritt och frivilligt av aktivt 
skapande deltagare.

§2 STIFTARE
Amatörteaterns Riksförbund är stiftad av amatörtea-
terorganisationen Teaterforum och Svenska Rikstea-
tern.

§3 MEDLEMMAR
Till medlem kan antagas:
a) amatörteaterförening som är demokratiskt upp-
byggd, öppen för alla och som inte motverkar för-
bundets syfte
b) riksorganisation med amatörteater som del i sin 
verksamhet
c) enskild person (enskilt medlemskap ger ej rätt att 
rösta vid förbundskongressen eller vid förbundets 
regionala församlingar).

§4 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter fastställs av förbundskongressen.

§5 FÖRBUNDSKONGRESSEN
Förbundets högsta beslutande organ är förbundskon-
gressen som hålls vartannat år, tidigast 1 mars och 
senast 30 juni. Kallelse skall ske senast tolv veckor 
före kongressen. Föredragningslista samt förslag och 
motioner avsedda att behandlas av kongressen skall 
utsändas senast tre veckor före kongressen.

Varje medlemsförening och ansluten riksorganisa-
tion som erlagt fastställd medlemsavgift har rätt att 
delta i kongressen med två ombud. Ombud skall 
styrka sin rösträtt med fullmakt. Fullmakt skall ha 
kommit förbundsstyrelsen tillhanda senast två veck-
or före kongressen. Dessutom har varje ATR-distrikt 
som under verksamhetsåret avgett verksamhetsberät-
telse rätt att delta i kongressen med två ombud.

Varje ombud har en röst. Ombuden röstar var för 
sig och vid frånvaro får ombudet inte överlåta sin 
fullmakt åt annat ombud att för sin räkning delta i 
kongressen. Enskilda medlemmar samt medlem-
mar som ej är utsedda till ombud har yttrande- och 
förslagsrätt men ej rösträtt. Omröstning sker öppet, 
om inte sluten omröstning begärts. Alla frågor avgörs 
med enkel majoritet, om inte annat stadgats.

Vid lika röstetal har kongresspresidiets tjänstgörande 
ordförande utslagsröst utom vid val, då lottning skall 
ske vid lika röstetal för kandidat. Den inför kongres-
sen sittande styrelsen har ej rösträtt vid fråga om 
egen ansvarsfrihet. Den av kongressen valda styrel-
sen har ej rösträtt vid val av revisorer och revisorss-
uppleanter.

§6 KONGRESSÄRENDEN
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behand-
las:
(a) val av kongressens presidium – ordförande, sekre-
terare, röstkontrollanter samt två protokollsjusterare
(b) fastställande av röstlängd
(c) fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
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(d) fråga om val av kongressutskott
(e) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
(f) förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
(g) revisorernas berättelse
(h) fastställande av balansräkning
(i) fråga angående ansvarsfrihet
(j) behandling av motioner och förslag
(k) fastställande av medlemsavgifter
(l) fråga angående ersättningar och arvoden
(m) fastställande av verksamhetsplan för kommande 
kongressperiod
(n) fastställande av budget för kommande kongres-
speriod
(o) val av förbundsordförande för två år
(p) val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen för 
två år
(s) val av två revisorer för två år
(t) val av en revisorsersättare för två år
(u) val av valberedning
(v) övriga val
(x) beslut om tid och plats för nästa kongress
(y) eventuell annan i kallelse angiven fråga
Annat ärende skall ej tas upp till behandling av 
kongressen, såvida inte kongressordföranden beslu-
tat detta eller att kongressen med 2/3 majoritet så 
beslutat.

§7 MOTIONER TILL KONGRESSEN
Varje medlem och ATR-distrikt äger rätt att förelägga 
kongressen motion. Motion skall vara förbundssty-
relsen tillhanda senast åtta veckor före kongressen.

§8 VALBEREDNING
Kongressen utser en valberedning bestående av tre 
till fem ledamöter. En av valberedningens ledamö-
ter ska av kongressen utses till sammankallande. 
Valberedningens mandatperiod är densamma som 
kongressperioden. Valberedningen har i uppgift att 
tillsammans med övriga handlingar till kongressen 
presentera förslag till styrelse och revisorer samt för-
slag till eventuella övriga aktuella val som kongressen 
gett valberedningen i uppdrag.

§9 EXTRA KONGRESS
Extra kongress skall sammankallas
a) då ordinarie kongress så beslutat
b) då minst 2/3 av medlemsföreningarna så kräver 
eller
c) då förbundsstyrelsen finner skäl för detta.
Vid extra kongress behandlas endast de ärenden som 
föranlett
att kongressen kallats.
Kallelse skall ske senast åtta veckor före kongressen.

§10 VERKSAMHETSKONFERENS
De år som ordinarie kongress ej hålles inbjuder för-
bundsstyrelsen distrikt och medlemsföreningar till 
verksamhetskonferens.

§11 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen består av nio (9) ledamöter inklu-
sive ordförande, som alla utses av kongressen.

Styrelsen är beslutsmässig såvida fem (5) av nio (9) 
ledamöter är närvarande. Kongressen utser styrelsens 
ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande 
och ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet består av högst fem ledamöter Sty-
relsen utser därutöver ledamöter i kommittéer och 
arbetsgrupper som inrättas av kongressen eller som 
styrelsen finner det nödvändigt att tillsätta.

§12 KANSLI OCH PERSONAL
Organisationsplan för förbundets kansli och perso-
nalstat fastställs av förbundsstyrelsen.
Personalfrågor, löne- och andra avtalsfrågor hand-
läggs av förbundsstyrelsen.

§13 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET
För varje kongressperiod skall finnas verksamhets-
plan och budget. Förbundsstyrelsen upprättar förslag.

§14 EKONOMISK FÖRVALTNING
Förslag till budget upprättas av förbundsstyrelsen.
Räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12. Förbunds-
styrelsen upprättar för varje räkenskapsår förvalt-
ningsberättelse för förbundet.

§15 REVISION
Kongressen utser för två år två revisorer, varav minst 
en auktoriserad eller godkänd, jämte en ersättare. 
Revisorerna skall följa förbundsstyrelsens allmänna 
verksamhet och ekonomiska förvaltning samt fö-
relägga kongressen berättelser med förslag rörande 
fastställande av balansräkning och frågan om an-
svarsfrihet.

§16 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 
2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie 
kongresser.

§17 UPPLÖSNING
För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 
3/4 majoritet vid två på varandra följande kongresser,
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varav en skall vara ordinarie.
Förslag i ärendet skall ha väckts i stadgeenlig tid.
Vid beslut om upplösning av förbundet skall samti-
digt beslut fattas om disposition av förbundets till-
gångar. Beslut därom skall fattas på sätt som angetts 
ovan i fråga om upplösning.

Anteckning till §3
MEDLEMMAR - PARAPLYFÖRENINGAR
I några kommuner med flera medlemsförening-
ar har dessa gått samman i s.k. paraplyföreningar. 
Paraplyföreningarna har tilldeltas vissa samordnade 
uppgifter kring exempelvis lokalfrågor, agerande i 
bidragsfrågor, gemensamma arrangemang etc. Då 
en paraplyförening endast har uppgifter av ovan 
exemplifierad karaktär ses den som ett samarbetsor-
gan och inte som lokal amatörteaterförening. Då en 
paraplyförening fått i uppdrag att genomföra vissa 
samproduktioner eller teaterarbete med ännu ej 
organiserade deltagare kan den också erhålla med-
lemskap som lokal amatörteaterförening. Beslut om 
medlemskap i dessa fall fattas av förbundsstyrelsen.


