Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for Stige Amatør Scene. Revideret efter generalforsamling den 8. april 2017

§1 NAVN
Foreningens navn er Stige Amatør Scene, Stige, Odense N.
I daglig tale kaldet S.A.S Entertainment. Foreningen er stiftet den 12/10 1982
§2 FORMÅL
Foreningens formål er at samle teaterinteresserede børn, unge og voksne. Foreningen skal give
alle medlemmer mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.
§3 VIRKEMÅDE
Formålet søges opfyldt ved at medlemmerne på frivillig basis kan beskæftige sig med foredrag,
oplæsning, studiekredse, video, musik, sang, indstudering og opførelse af skuespil, kabaret, revy,
m.v. samt med sceneteknik, forfatterskab og komposition.
Medlemmernes interesser søges endvidere varetaget ved samarbejde med foreninger med
lignende formål, ved deltagelse i kurser, som er godkendt af bestyrelsen.
§4 MEDLEMSSKAB
Alle kan optages som medlem.
For unge under 18 år skal anmodning om optagelse være skriftlig med tilladelse fra forældre eller
værge. Børn under 18 år betaler passivt kontingent.
Medlemskontingentet følger sæsonen. Uanset tidspunkt for indmeldelse, betales fuldt kontingent
frem til næste kontingent periode.
Har et medlem undladt at betale kontingent, slettes det af medlemslisten efter 1 år.
Betingelse for genindmeldelse er indbetaling af den skyldige restance indtil sletningen.
Eventuel eksklusion af medlemmer sker ved en bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen er, på
anmodning af den ekskluderede, pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende
generalforsamling. Der er mulighed for passivt medlemsskab.
§5 FORBUD
Det er medlemmerne forbudt at optræde og handle i foreningens navn uden bestyrelsens
godkendelse.
§6 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en
gang om året i marts måned. Dagsordenen for denne skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren forelægger regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand eller kasserer (formand vælges i lige år – Kasserer i ulige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 1suppleant
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
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§7 INDKALDELSE OG FORSLAG
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen bliver afsendt
elektronisk. Det vil sige på foreningens hjemmeside, facebooksider og via nyhedsbrev.
Meddelelsen skal indeholde dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden
senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/5 af medlemmerne
fremsætter begrundet, skriftligt krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal i sidstnævnte
tilfælde afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af kravet.
Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel.
Dagsordenen skal mindst indeholde punkterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
§9 AFSTEMNING
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen
mindst en måned før generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare.
Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Såfremt blot et medlem
forlanger det, foretages skriftlig afstemning.
Er et medlem ikke til stede, kan vedkommende kun modtage valg, såfremt skriftligt tilsagn foreligger.
§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst
3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke
er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel, indkalde til en ny
gene- ralforsamling. Hvis også 3⁄4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for
forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§11 PROTOKOLLEN
Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling gemmes elektronisk. Alle
bestyrelsesmedlemmer har adgang til disse og kan ved anmodning vise/dele dem med andre.
Derudover benyttes en lukket gruppe på facebook til diskussion, aftaler, beslutninger m.v.
Konklusioner fra facebook samles i referat og gemmes elektronisk sammen med de andre
referater.

2

Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for Stige Amatør Scene. Revideret efter generalforsamling den 8. april 2017

§12 BESTYRELSEN
Stk. 1
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består foruden formanden og
kassereren af 5 medlemmer + 1 suppleant.
Formand og kasserer skal være myndige.
Formand + 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Alle valg gælder for 2 år, dog ikke for suppleanten, som vælges for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde efter behov.

Stk. 3

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre
vigtige begivenheder indenfor foreningen. Protokollen skal til enhver tid være
tilgængelig for foreningens medlemmer.

Stk. 4

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender. Alle indkøb skal
bevilges af bestyrelsen.

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere
mindst 4 medlemmer er til stede.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 6

Bestyrelsen fordeler selv udvalgsposterne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

§13 SPONSORANSVARLIG
Foreningens sponsorkontakt varetages af en sponsoransvarlig, som finder de folk, der skal bruges
fra gang til gang. Den sponsoransvarlige er med i eller har tæt samarbejde med bestyrelsen.
Den sponsoransvarlige skal beskæftige sig med:
1. Varetagelse og udbyggelse af Stige Amatør Scenes sponsorer.
2. Planlægning og salg af lotteri, herunder også̊ trækning og fordeling af gevinster.
§14 REVISION
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskaberne revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.
De afgår skiftevis hvert andet år.
Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Revisorerne må ikke samtidig sidde i bestyrelsen.
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§15 OPLØSNING
Opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke
den anden skal indkaldes inden 14 dage efter den første GF.
Til opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Såfremt blot et
medlem forlanger det, foretages skriftlig afstemning.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens midler til en lokal forening med lignende
aktiviteter. Dette besluttes på den ekstraordinære generalforsamling
§16 TEGNINGSREGLER
Foreningen tegnes af formanden og kassereren, hver for sig eller i forening.
Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 8. april 2017.
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