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§ 1 Namn och säte 
 
Förbundets namn är Sveriges Arbetarteaterförbund – förkortat ATF. 
Styrelsen har sitt säte i Gävle, där också förbundskontoret är förlagt. 
 
 
§ 2 Förbundets ändamål 
 
Sveriges Arbetarteaterförbund är en riksorganisation bestående av arbetarteatrar, andra 
organisationer och privatpersoner som delar arbetarrörelsens värderingar och i övrigt verkar för 
en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati, samt 
sexuellt likaberättigade och jämlikhet oavsett könsidentitet. ATF använder teatern som ett vapen, 
för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. 
 
Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och på så sätt 
vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundets verksamhet finns 
inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna. 
 
För att fullfölja denna uppgift skall förbundet verka för 
 

att ta tillvara medlemmarnas intressen på amatörteaterområdet, 
 
att verka för yttrande- och konstnärlig frihet, 
 
att stimulera de enskilda medlemmarnas ideologiska och konstnärliga utveckling individuellt 
och kollektivt,  
 
att i studieverksamheten öka kunskaperna och medvetenheten om arbetarrörelsen och 
samhället, 
 
att tillvarata och stimulera medlemmarnas politiska vilja till förändring och erbjuda teaterns 
verktyg i kampen för arbetarrörelsens värderingar 
 
att stimulera en medveten konstnärlig kvalitet och stödja nyskapande hos de spelande 
grupperna, 
 
att ta tillvara medlemmarnas intressen som kontaktorgan gentemot organisationer och 
myndigheter på lokalnivå och riksnivå, 
 
att aktivt arbeta för att föreningarna ska få del av samhällets stöd, 
 
att vara en resurs för Arbetarnas Bildningsförbund och dess medlemsorganisationer i arbetet 
att främja och utveckla konstnärliga uttrycksformer, 
 
att upprätthålla förbindelser med motsvarande teaterorganisationer i Sverige och andra 
länder. 

 
 



 

4 

 

§ 3 Medlemmarna 
 
Mom. 1. Rätt till inträde 
Mom. 2. Medlemsförpliktelser 
Mom. 3. Ansökan om inträde för förening 
Mom. 4. Ansökan om inträde för central organisation 
Mom. 5. Ansökan om inträde för enskild medlem 
Mom. 6. Prövning av inträdesansökan 
 
Mom. 1. Rätt till inträde 
Rätt att bli medlem i förbundet har:  
 
1. arbetarteater- och annan amatörteaterförening 
2. central organisation 
3. grupp verksam inom centralt ansluten organisation som inte är ansluten till 

arbetarteaterförening 
4. enskild person (enskilt medlemskap ger ej rösträtt vid förbundsmötet) 
 
Mom. 2. Medlemsförpliktelser 
Det åligger varje medlem i förbundet  
 
- att verka för förbundets syfte och mål. 
 
- att rätta sig efter stadgarna och, med stöd av dessa, fattade beslut. 
 
Mom. 3. Ansökan om inträde för förening i förbundet 
Skriftlig ansökan om inträde skall göras hos förbundsstyrelsen. 
Med ansökan skall skickas: 
 
- stadgar, 
- förteckning över styrelseledamöter, 
- medlemsförteckning 
 
Mom. 4. Ansökan om inträde för central organisation i förbundet 
Skriftlig ansökan om inträde skall göras hos förbundsstyrelsen. 
Med ansökan skall skickas: 
 
- stadgar, 
- förteckning över styrelseledamöter, 
- beskrivning om orsak till inträdesansökan 
 
Mom. 5. Ansökan om inträde av enskild medlem i förbundet 
Skriftlig ansökan om inträde skall göras hos förbundsstyrelsen. 
Med ansökan skall skickas: 
 
- namn, 
- personnummer, 
- kontaktuppgifter 
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Mom. 6. Prövning av inträdesansökan 
Fråga om inträde prövas och avgörs av förbundsstyrelsen eller av den styrelsen utsett. 
 
Bifalls ansökan skall detta delges av förbundsstyrelse eller av den styrelsen utsett. 
Vid avstyrkande skall skälen till detta anges skriftligt och genom styrelsens försorg omedelbart 
delges den inträdesansökande. 
 
Enskild person som erlägger fastställd avgift skall utan vidare dröjsmål godkännas inträde i 
förbundet. 
 
 
§ 4 Medlemsavgifter 
 
Mom. 1. Förbundsavgift 
Förbundsavgiften gäller per kalenderår. Dessa skall erläggas senast den 31 mars och baseras på 
medlemsantalet per den 31 december året innan. 
 
Förbundsmötet beslutar om medlemsavgiften för föreningar.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar om medlemsavgifter för centrala organisationer och enskilda 
medlemmar. 
 
 
§ 5 Utträde 
 
Mom. 1. Beslut om utträde 
Mom. 2. Rätt till tillgångar 
 
Mom. 1. Beslut om utträde 
Skriftlig utträdesansökan ska ställas till förbundsstyrelsen för avgörande. Avslagsbeslut får 
överklagas i den ordning som gäller vid uteslutning (§6). 
 
Mom. 2. Rätt till tillgångar 
Den som utträder ur förbundet har ej rätt till någon del av förbundets tillgångar. 
 
 
§ 6 Uteslutning 
 
Medlem i förbundet som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet eller som uppenbart 
motarbetar dess stadgar och ändamål, kan uteslutas av förbundsstyrelsen. 
 
För uteslutning fodras minst två tredjedelar av hela antalet ordinarie förbundsstyrelseledamöter. 
 
Utesluten medlem skall informeras om att den kan överklaga beslutet till förbundsmötet, där den 
kan närvara och har yttranderätt. 
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§ 7 Förbundsmöte 
 
Mom. 1. Förbundsmötets uppgift 
Mom. 2. Ombud 
Mom. 3. Kallelse 
Mom. 4. Motioner och handlingar 
Mom. 5. Valkommitté och valberedning 
Mom. 6. Beslutsordning 
Mom. 7. Extra förbundsmöte 
 
Mom. 1. Förbundsmötets uppgift 
Förbundets högst beslutande organ är förbundsmötet. Det skall hållas vartannat år. På ordinarie 
förbundsmöte skall förbundets årsberättelser, motioner och styrelseförslag samt val behandlas. 
 
Mom. 2. Ombud 
Ombudsfördelningen baseras på föreningarnas medlemsantal vid senaste årsskiftet.  
 
Representation på förbundsmötet grundas på följande:  

a) Arbetarteatrar och andra amatörteaterföreningar: två (2) ombud för varje påbörjat 
femtiotal medlemmar. Dock högst sex (6) ombud. 

b) Centrala organisationer: ett ombud för varje påbörjat hundratusental medlemmar. Dock 
högst fem (5) ombud. 

c) Enskild medlem kan inte representeras av ombud. 
 
För varje berättigad att utse ombud till förbundsmötet fodras att föreningen eller central 
organisation beviljats medlemskap i förbundet senast den 31 december året innan förbundsmötet, 
samt att medlemsavgiften är betald senast den 31 december året innan förbundsmötet äger rum. 
 
För enskild medlem fordras att medlemsavgift erlagts senast 48 timmar innan förbundsmötet äger 
rum. Enskild medlem äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundsmötet, men saknar 
rösträtt. 
 
Samtliga personer som äger medlemskap i förbundet genom sitt medlemskap i 
medlemsföreningar samt i centrala organisationer, men som inte är utsedda ombud har 
närvarorätt på förbundsmötet, men saknar yttrande-, förslags- och rösträtt. 
 
Mom. 3. Kallelse 
Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre (3) månader före 
förbundsmötet. 
 
Mom. 4. Motioner och handlingar 
Motioner, förbundsstyrelsens utlåtande samt förbundsstyrelsens förslag och övriga 
förbundsmöteshandlingar skall vara ombuden tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet. 
 
Förslag till dag- och arbetsordning för förbundsmötet utarbetas av förbundsstyrelsen. 
 
Den medlem som önskar väcka motion till förbundsmötet skall tillse att denna lämnas skriftligt till 
förbundsstyrelsen senast en månad före förbundsmötet. 
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Samtliga medlemmar i förbundet äger rätten att motionera till förbundsmötet. Motion skall 
behandlas av medlemsmöte (i medlemsförening eller central organisation) innan den lämnas till 
förbundsstyrelsen. Om medlemsmötet avslår motionen får den insändas enskilt. Detta skall då 
tydligt framgå i motionen. Motion från enskild medlem behöver inte genomgå någon prövning 
innan den insänds.  
 
Mom. 5. Valberedning 
Förbundsmötet utser en valberedning bestående av tre (3) ledamöter som skall förbereda det 
kommande förbundsmötets val.  
 
Valbar till valberedningen är den person som senast två (2) veckor innan förbundsmötet erlagt 
fastställd medlemsavgift i sin förening och/eller central organisation. För enskild medlem gäller att 
tillse att fastställd avgift till förbundet är betalad senast två (2) veckor innan förbundsmötet. 
 
Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda en (1) månad före förbundsmötet. 
Valberedningens förslag samt andra förslag skall vara ombuden tillhanda senast 14 dagar före 
förbundsmötet. Valberedningen skall kunna arbeta fram till förbundsmötet om det inte finns 
tillräckligt med nominerade fram till nomineringsstoppet. 
 
Mom. 6. Beslutsordning 
Röstning på förbundsmötet tillämpas på följande sätt: 

a) Alla beslut inom förbundet som inte är val fattas med enkel majoritet genom öppen 
omröstning, i form av verbal acklamation. Vid lika röstetal gäller lottning.  
 

b) Begärs votering skall denna i första hand genomföras genom handuppräckning med 
röstkort. Begärs sluten votering skall röstsedlar som tydligt indikerar bifall eller avslag 
inlämnas till presidiet och kvitteras mot uppvisande av röstkort. 
 

c) Vid val fattas beslut genom handuppräckning med röstkort. Godkända röstkort skall uppta 
lika många namn som det antal mandat omröstningen gäller. Begärs sluten votering 
gällande val skall detta genomföras genom att till presidiet inlämna röstsedlar som tydligt 
indikerar bifall eller avslag. Inlämning av röstsedel kvitteras mot uppvisande av röstkort. 

 
Mom. 7. Extra förbundsmöte 
Extra förbundsmöte kan inkallas av förbundsstyrelsen eller om en fjärdedel av till förbundet 
anslutna medlemsföreningar, för särskilt angivet ändamål, så begär. 
 
Central organisation samt enskild medlem kan inte inkalla till extra förbundsmöte, ej heller i 
samarbete med medlemsförening. 
 
Kallelse till extra förbundsmöte skall utfärdas senast sex (6) veckor före förbundsmötet. 
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§ 8 Styrelsen 
 
Mom. 1. Uppgift 
Mom. 2. Ledamöter och suppleanter 
Mom. 3. Konstituering 
Mom. 4. Mandattid 
 
Mom. 1. Uppgift 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och av 
förbundsmötet fattade beslut. 
 
Mom. 2. Ledamöter och suppleanter 
Förbundsstyrelsen väljs av förbundsmötet och är förbundets högsta beslutande organ mellan 
förbundsmötena. 
 
Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 
 
Antal ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen skall vara högst nio (9), varav ordförande och kassör 
väljs var för sig. Av dessa bör högst tre (3) ledamöter utses på förslag av de centrala 
organisationerna och/eller vara enskilda medlemmar.  
 
Styrelsen skall ha högst fyra (4) suppleanter, varav en (1) bör utses på förslag av de centrala 
organisationerna. Suppleanter inträder i den ordning de valts. 
 
Valbar till styrelsen är den person som senast två (2) veckor innan förbundsmötet erlagt fastställd 
medlemsavgift i sin förening och/eller central organisation. För enskild medlem gäller att tillse att 
fastställd avgift till förbundet är betalad senast två (2) veckor innan förbundsmötet. 
 
Mom. 3. Konstituering 
Förbundsstyrelsen konstituerar efter eget beslut inom sig ett verkställande utskott. 
 
Mom. 4. Mandattid 
Mandattiden för styrelseledamöter är fyra (4) år, ledamöter väljs växelvis. Ordförande och kassör 
skall alltid väljas med överlappande mandatperioder. 
Mandattiden för suppleanter är två (2) år. 
 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av förbundets verksamhet och räkenskaper väljer förbundsmötet två (2) ordinarie 
revisorer, samt två (2) revisorssuppleanter. 
 
Revision skall ske minst en (1) gång per år. 
 
Revisorernas mandatperiod är lika med förbundsperioden. 
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§ 10 Verksamhetsår 
 
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
 
§ 11 Ändring av stadgarna 
 
Ändring av dessa stadgar (förutom §2) kan endast ske genom beslut som, med anledning av 
förslag av styrelsen eller efter motion, fattats på ordinarie förbundsmöte. 
 
Ändring av §2 kan endast ske genom beslut som, med anledning av förslag av styrelsen eller efter 
motion fattas vid två på varandra följande förbundsmöten, varav det första måste vara ett 
ordinarie förbundsmöte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. 
 
 
§ 12 Upplösning 
 
Förbundet kan inte upplösas om minst fem (5) föreningar är verksamma och villiga att upprätthålla 
förbundets verksamhet. 
 
Om förbundet upplöses tillfaller dess tillgångar Arbetarnas Bildningsförbund (ABF-förbundet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


