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§1
Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen, i fortsättningen kallad
Stiftelsen, har till syfte att ge bas och möjlighet till utveckling samt överlevnad
för den framtida danskonsten. Stiftelsen skall vara ett öppet sceniskt forum för
utominstitutionellt verksamma koreografer och dansare, vara gästspelsscen
för grupper i och utanför Stockholm, verka för nordiskt och internationellt
samarbete genom bl.a. gästspel, verka för att profilera och stärka
danskonstens ställning genom ett aktivt och varierat programutbud samt ge
möjlighet för en ny publik att ta del av modern danskonst.
§2
Vid stiftelsen finns en styrelse som ansvarar för stiftelsens verksamhet.
§3
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio personer som utses genom
självsupplering. Styrelsen konstituerar sig själv.
§4
Styrelsen utser en revisor samt en suppleant för denne.
§5
Stiftelsens verksamhetsår är den 1 januari – 31 december.
§6
Styrelsen skall årligen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång avge
verksamhetsberättelse innefattande balansräkning samt resultaträkning.
§7
Stiftelsens räkenskaper och ekonomiska förvaltning granskas av revisorn, som
skall avge revisionsberättelse över verksamheten senast fyra månader efter
verksamhetsårets utgång.

§8
Styrelsen skall utse en intendent (se § 9) och en konstnärlig ledare samt, på
förslag av den konstnärliga ledaren, ledamöter ett konstnärligt råd (se § 10).
§9
Intendenten skall på styrelsens delegation ansvara för och driva MDTs dagliga
och årliga verksamhet, inkluderande personal, i enlighet med styrelsens
beslutade ramar och återrapportera till styrelsen. Intendenten skall vara
adjungerad till styrelsen och dess sekreterare samt ledamot av det
konstnärliga rådet. Intendenten är operativt ansvarig för den konstnärliga
gruppens övergripande programinnehåll.
§ 10
Det konstnärliga rådet skall bestå av högst sju ledamöter som väljs om en
mandatperiod av två år med möjlighet till omval. Det konstnärliga rådet
ansvarar för MDTs årliga programinnehåll i enlighet med styrelsens
långsiktiga ramar. Beslut i det konstnärliga rådet fattas med enkel majoritet; vid
lika röstetal har den konstnärlige ledaren utslagsröst.
§ 11
Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ordförande eller två styrelseledamöter i
förening. Styrelsen befullmäktigar intendenten att teckna styrelsens firma.

§ 12
Stiftelsen skall ej stå under länsstyrelsens tillsyn.

