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STADGAR FÖR STIFTELSEN NORRBOTTENSTEATERN

Inledande bestämmelser
§1
Stiftelsens benämning är Stiftelsen Norrbottensteatern. Stiftelsen, som har som ett
allmännyttigt syfte skall vara undantaget från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om
tillsyn över stiftelser. Huvudmän för stiftelsen skall vara Norrbottens läns landsting
och Luleå kommun.
§2
Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att i första hand inom Norrbottens län
med fast ensemble och på annat sätt driva eller organisera konstnärlig
teaterverksamhet.
Norrbottensteatern skall genom sina arbetsformer och sin repertoar medverka till att
skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Teatern skall verka för att undanröja
fördomar, geografiska, ekonomiska och sociala hinder som gör teatern till fåtalets
privilegium.
Teaterns produktioner och distributionsformer ska möjliggöra att teatern når människor i deras miljö.
Norrbottensteatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt
alternativ till den kommersiella kultur som passiviserar människor.
Norrbottensteatern skall aktivera, stimulera till medskapande och göra oss medvetna
om att vi kan påverka vår situation i gemenskap med andra.
Teatern skall utvecklas i samverkan med länets befolkning i samarbete med andra
institutioner och organisationer.
§3
Stiftelsen har sitt säte i Luleå.
§4
Stiftelsen står under överinseende av Norrbottens läns landstings förvaltningsutskott
och kommunstyrelsen i Luleå. Förvaltningsutskottet och kommunstyrelsen äger rätt att
när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom eljest
inspektera stiftelsen.
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7.4
Styrelse
§5
Stiftelsens verksamhet handhas av en styrelse om tretton ledamöter jämte lika antal
suppleanter, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsen.
Fem ledamöter och fem suppleanter utses av Norrbottens läns landsting. Fyra
ledamöter och fyra suppleanter utses av Luleå kommun. Två ledamöter och två
suppleanter utses av stiftelsens personal. Två ledamöter och två suppleanter utses av
Norrbottensteaterns medlemsförening.
Vid valtillfället bestämmes i vilken ordning suppleanter skall inkallas och fyllnadsval
äga rum.
§6
Styrelsen har att inom sig utse ordförande och vice ordförande att tjänstgöra under den
tid för vilken de blivit invalda såsom ledamöter. Ordförande och vice ordförande skall
utses bland ledamöter valda av stiftelsens huvudmän.
§7
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott, bestående av styrelsens ordförande, vice
ordförande, jämte en av de ledamöter personalen invalt i styrelsen.
§8
Styrelsen tillsätter teaterchef och handlägger övriga anställningsfrågor efter samråd
med personalorganisationen. Teaterchefen skall under styrelsens överinseende sörja för
en tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet. Han skall leda stiftelsens
rörelse, vara föredragande i styrelsen och arbetsutskottet samt handha den löpande
förvaltningen.
§9
Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom när ordförande
så finner nödvändigt eller då minst fem ledamöter det påyrkar. Kallelse till
sammanträdet utfärdas av ordförande eller på ordförandes ansvar. Förhinder att bevista
sammanträdet skall i god tid meddelas ordföranden, vilka då har att kalla vederbörande
suppleant.
Suppleanter skall underrättas om tid och plats för sammanträdet. Suppleanter äger rätt
närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsen äger rätt att delegera vissa beslut till
arbetsutskottet. Styrelsen är beslutför då flera än hälften av ledamöterna är tillstädes.
Vid omröstning blir den mening gällande varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal
gäller den mening ordföranden biträtt. Vid val och tillsättande av tjänstebefattning
skiljer dock lotten mellan lika röstetal.
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§ 10
Vid sammanträdet skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrks av
ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen utsedd ledamot.
Styrelsens protokoll är offentlig handling.
Teaterchefen äger på begäran få särskild från styrelsen beslut avvikande mening
antecknad till protokollet.
§ 11
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två av styrelsen
därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person som
styrelsen därtill utser. Avtal, anvisningar á stiftelsens bank- och postgiroräkningar,
kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar,
kvitton á kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller
dom, som styrelsen därtill utser.
§ 12
Styrelsens ledamöter äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete.
§ 13
Löner, arvoden och andra ersättningar åt i stiftelsens tjänst anställda fastställes av
styrelsen.
§ 14
Styrelsen äger företräda stiftelsen och själv eller genom ombud för dess talan, såväl vid
som utom domstol.
Räkenskaper och revisorer
§ 15
I fråga om styrelsens och teaterchefens årsredovisning skall i tillämpliga delar gälla
aktiebolagslagens regler.
Räkenskapsåret skall för stiftelsen vara 1 juli – 30 juni och årsredovisningen skall av
styrelsen framläggas senast den 1 oktober.
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§ 16
Styrelsens och teaterchefens förvaltning samt stiftelsens räkenskaper skall granskas av
två revisorer, vilka jämte suppleanter väljes för ett år i sänder. Förvaltningsutskottet
och kommunstyrelsen utser vardera en revisor och en revisorsuppleant.
Revisorerna skall besitta den erfarenhet beträffande bokföring och den insikt i
ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till verksamheten erfordras för uppdraget
och skall i övrigt fylla de krav som anges i 107 § aktiebolagslagen.
Revisorerna äger åtnjuta arvode.
§ 17
Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag bland annat att granska
stiftelsens böcker och andra räkenskaper, taga del av styrelsens protokoll, verkställa
investering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och övriga
tillgångar, tillse att stiftelsens organisation av och kontroll över bokföringen och
medelsförvaltningen är tillfredsställande, granska i 16 § omförmälda
redovisningshandlingar samt avgiva berättelse, innehållande redogörelse för resultatet
av sin granskning med uttalande, huruvida anmärkning mot räkenskapernas förande
eller förvaltningen i övrigt kan göras eller inte. Framställes anmärkning, skall
anledning till denna angivas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall också innehålla
särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrkes eller ej.
§ 18
Revisorernas berättelse skall framläggas senast den 1 november. Det ankommer på
förvaltningsutskottet och kommunstyrelsen att före utgången av januari månad fatta
beslut i anledning av verksamhets- och revisionsberättelserna. Därvid skall avgöras
huruvida framställda anmärkning skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen
beviljas eller laga åtgärd för bevarande av stiftelsens rätt skall vidtagas.
Anställes ej talan inom ett år från det berättelsen framlägges, skall ansvarsfrihet anses
ha blivit beviljat. Utan hinder härav må talan dock föras på grund av brottslig handling
där ej ansvarsfriheten uppenbarligen avsatt även denna handling.
Övriga bestämmelser
§ 19
Ändring av dessa stadgar får inte vidtagas utan medgivande av Norrbottens läns
landsting och Luleå kommun.
§ 20
Skulle stiftelsen upplösas skall dess behållna tillgångar tillika delar tillfalla
Norrbottens läns landsting och Luleå kommun att användas till främjande av kulturell
verksamhet inom länet och kommunen.
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§ 21
Dessa stadgar skall för att bliva gällande antagas av Norrbottens läns landsting och
Luleå kommun.

