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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret 2013 05 01 – 2014 04 30

Styrelsen för riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2013 05 01 – 2014 04 30.
STYRELSE
I styrelsen har ingått: Stig Josfalk Bergman ordförande, Anton V Härder, Owe Martinsson, Anette
Jakobsson och Lennart Sydh. Suppleant har varit Håkan Brunosson. Styrelsens AU har utgjorts av Stig
Josfalk Bergman, Owe Martinsson och Lennart Sydh. Adjungerad till styrelsen i frågor rörande LISAktuellt har varit Stina Elg.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden varav 2 av dessa har
genomförts som telefonmöten/Internet.
REVISORER
Revisorer har varit Pär Yngvesson och Ingemar Bengtsson samt revisorssuppleant Sonny Nilsson.
Revisorernas granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper har gjorts enligt god revisionssed
och är dokumenterad i revisionsberättelsen.
PERSONAL
Marita Kallin har varit anställd som kanslist på halvtid och är på ett mycket bra sätt LIS ansikte utåt
och gentemot våra medlemsgrupper håller hon alltid en hög servicenivå. Tjänsten utökades med 25%
under en tremånadersperiod för att arbeta med Revyfestivalen i Skövde 2013.
MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets ingång hade LIS 132 medlemsgrupper, 42 enskilda medlemmar och 12
hedersmedlemmar.
Vid verksamhetsårets utgång består LIS av 126 medlemsgrupper, 39 enskilda medlemmar och 11
hedersmedlemmar.
EKONOMI
Den ekonomiska förvaltningen och ställningen redovisas i resultat och balansräkning.
Årets verksamhetsår uppvisar ett ekonomiskt positivt resultat på drygt 28000 kr. Efter fem år med
negativa resultat kan LIS för det gångna verksamhetsåret uppvisa ett överskott. Det har varit en
långvarig och medveten strategi från LIS styrelse att verka för att få ett överskott i verksamheten och
äntligen är vi där.
LIS-AKTUELLT har en tryckt upplaga av ca: 700 ex. Tidningen har under året haft ca: 117
prenumeranter utöver de ca: 520 ex. som ingår i medlemsavgiften/extradeb. vilka delas ut till varje
revygrupp. LIS-aktuellt har dessutom skickats som friexemplar till ett antal mottagare, vilka i PR-syfte
bedömts vara viktiga att hålla informerade om LIS´ verksamhet.
Tidningen har levt vidare tack vare den extra debitering som beslutades för tre år sedan och som skulle
vara ett stöd under tre år. Förhoppningen var att fler medlemmar skulle upptäcka tidningens läsvärde.
Stina Elg har ett stort ansvar för tidningens produktion.
HEMSIDA, www.lis.nu
Hemsidan har genomgått ytterligare förändringar vilket vi tror har gjort hemsidan både bättre och
enklare att hantera. Styrelsen har dessutom blivit aktivare på Facebook där nyheter och information
publiceras. Styrelsen beslutade även om att månadsbrevet skulle finnas på Facebook. LIS`s
Facebooksida används numera av våra medlemmar både för information och kommunikation.
Christer har lagt ner oerhört många oavlönade timmar för att göra LIS hemsida till ett modernt verktyg
i föreningens arbete. Ett stort tack till Christer för allt arbete.

REVYFESTIVAL 2013
För första gången arrangerades en Revyfestival, istället för den gamla traditionella Revyrixdagen.
2013 års Revyfestival var förlagd till Billingehus i Skövde. Värd för arrangemanget var LIS styrelse
som fick hjälp av nära och kära för att göra Revyfestivalen till en minnesvärd händelse för deltagarna.
Arrangemanget gav ett överskott på ca: 17.000 kr. Ett stort tack till alla medarbetare för ett fantastiskt
arbete. Detta var första gången som LIS styrelse stod som ensam arrangör av Revyfestivalen och
RevySM.
Årsmötet
Årsmötet, som hade flyttat från fredag förmiddag till lördag förmiddag, leddes av Tord Gustafsson och
var välbesökt. En stor del av mötet upptogs åt att diskutera LIS`s ekonomi. Årsmötet beslutade om en
höjning av medlems- och serviceavgiften. Beslutet var enhälligt. Dessutom beslutades om att man
skulle ta ut en extra avgift, om 100 kr på varje deltagarepaket under kommande Revyfestivaler för att
bekosta filmningen av SM-föreställningen. Genom åren har det varit allt för få som köpt filmen, vilket
lett till att LIS har gjort en förlustaffär på DVD försäljningen från festivalen på 10 000 – 15 000 kr/år.
Ytterligare en ekonomisk åtgärd blev beslutet om att lägga på 100 kr på varje Revyfestivalspaket som
är öronmärkta till förbundets övriga omkostnader.
STIM
Det avtal som STIM tecknade med LIS 2007 ger LIS 40 000 kr kommande år.
NORTIC
LIS har ett samarbetsavtal med biljettföretaget Nortic till förmån för LIS och dess medlemsgrupper.
Avtalet ger bl.a. våra grupper stora rabatter på många tjänster samt ger ett ekonomiskt tillskott till LIS.
För närvarande är 22 revygrupper anslutna till Nortics biljettsystem. LIS använder detta system för
biljettförsäljning vid Revyfestivalerna.
KULTURRÅDET
LIS har fått 60 000 kr i bidrag för det kommande verksamhetsåret
UTBILDNINGAR
Under Revyfestivalen i Skövde genomfördes tex följande utbildningar, 2-dagars skrivarkurs, snacka
snyggt, ölprovning, powerwalk och dans.
NORDISKA RÅDETS KULTURUTBYTE
Det tvååriga Nordiska kulturutbytet med stöd från Nordisk Kulturfond avslutas iom att Garvsyra
uppträder på Dansk Revyfestival, i början av september 2014. På Revyfestivalen i Skövde deltog från
Danmark, Århus, gruppen BSS med numret Trosbekännelsen. Norge representerades av gruppen
Revymafiaen från Tromsö, som framförde Boy. Dessutom fanns även ytterligare två representanter
från dansk Revyfestival representerade. Lennart Sydh och Stig Josfalk Bergman representerade LIS på
Norsk Revyfestival och tog ut det norska bidraget Boy att delta i Skövde. Kulturbytet har sett som
mycket positivt av alla inblandade parter. Vi har bytt erfarenheter och inspirerat varandra på olika sätt.
Det har även skett ett utökat utbyte av manus mellan länderna.
MEDLEMSVÅRD
Under året har styrelsen besökt ca: 32 revygrupper, som ett led i en flerårig satsning på medlemsvård. I
samband med dessa besök har även ett antal guldiplom för 30 års arbete inom revykonsten delats ut.
Gulddiplom har under verksamhetsåret tilldelats: Rune Björkdahl, Alingsås, Nizze Lindholm,
Sundsvall, Håkan Henriksson, Hans Henriksson & Joakim Willysson, Hovmantorpsrevyn, HansGöran Berglund, Borlängerevyn, Siw Viklund, John Viklund, Catarina Viklund, Anders Viklund, Sara
Kristiansson, Kristina Uddh & Anita Lundström, Vuollerimrevyn.
Därutöver har även ett antal 10- och 20 års diplom utdelats.

REVY-SM
Vid Revy-SM i Skövde utsågs följande vinnare:
SÅNG & MUSIK: Garvsyra, Kaffe på hemmet, text Bengt Larsson
MONOLOG: Östersundsrevyn En barnvakt i tiden, text Mats Eklund, Patrik Zachrisson
SKETCH: Garvsyra, Svart på vitt, text Garvsyra
DANS & RYTM: Iggesundsrevyn, Besatt, koreograf Emelie Holmberg
LOKALT NUMMER: Östersundsrevyn, Gråta över spilld mjölk, text Mats Eklund, Patrik Zachrisson,
musik Patrik Zachrisson
KARL-GERHARD HATTEN: Staffan Bjerstedt, Västerås, I väntan på…
POVELS PENNA: Owe Lidemalm, Täljerevyn
PARNEVIKSSTIPENDIER: Joakim Sundman, Östersundsrevyn, Kalle Nilsson Vetlandarevyn
SLUTORD
Den av årsmötet 2013 beslutade verksamhetsinriktningen och rambudgeten har varit instruktioner till
styrelsen. Inom styrelsen råder en trygghet och öppenhet som gör att arbetet känns stimulerande och
utvecklande. Styrelsen anser sig ha hittat arbetsformer och en arbetsfördelning som gör att arbetet går
smidigt och leder till resultat. Till den positiva andan bidrar även kanslisten Marita Kallin.
De gångna åren har i huvudsak varit inriktade på förbättringsarbete med avseende på ekonomi och
former och innehåll på de Revyrixdagar, numera Revyfestival, som arrangerats. Ekonomin har
stabiliserats efter en rad åtgärder och den Revyfestival som anordnades i Skövde upplevdes som
mycket positiv, med bl.a. det nya tävlingsinslaget med semifinaler, där delegaterna röstade fram de
som kom att göra upp om Listonpriserna i finalen.
Styrelsen vill på detta sätt tacka medlemmar, övriga förtroendevalda, samarbetspartners, vår jurist och
revisorer för ett gott samarbete under det gångna året.

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR
Styrelse
Fast anställda

Kr
Kr

10.000:179.680:-

VINSTDISPOSITION
Ingående balanserade vinstmedel
Årets resultat
Utgående vinstmedel

Kr
Kr
Kr

199.331,78
28.813,07
228.144,85

Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS
Landbogatan 4, 521 42 FALKÖPING
Org.nr 894701-1576

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Resultat före avskrivningar,
finansiella intäkter & kostnader
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar och
före finansiella intäkter & kostnader
Ränteintäkter
Ränte- & bankkostnader samt
övriga finansiella kostnader

RESULTAT & BALANSRÄKNING
Verksamhetsåret 2013-05-01 - 2014-04-30

2013-04-30

2014-04-30

596 380,02
-615 529,49

695 674,40
-660 505,50

-19 149,47

35 168,90

-3 767:-

-1 256:-

-22 916,47

33 912,90

5 275,67

3 088,17

-2 265:-

-2 649:-

Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader
Skatter

-19 905,80

34 352,07

-5 809:-

-5 539:-

Redovisat resultat

-25 714,80

28 813,07

BALANSRÄKNING

2013-04-30

2014-04-30

TILLGÅNGAR
Kassa, bank, postgiro
Kortfristiga fordringar
Maskiner & inventarier
Varulager

466 276,91
249 095,37
1 256:8 978,75

484 942,73
195 614,37
0:45 364,75

SUMMA TILLGÅNGAR

725 607,03

725 921,85

SKULDER & EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Festivalfond
Jubileumsfond
Inventariefond
Verksamhetsfond
Eget kapital/Balanserade vinstmedel
Redovisat resultat

293 492,75
98 622,50
10 000:9 160:115 000:225 046,58
-25 714,80

264 994,50
98 622,50
10 000:9 160:115 000:199 331,78
28 813,07

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL

725 607,03

725 921,85

Not 1
Not 2

Not 3
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NOTANTECKNINGAR
Verksamhetsåret 2013-05-01 – 2014-04-30

NOTANTECKNINGAR
Not 1

Samtliga fordringar har upptagits till nominellt belopp och anses säkra.
I konto 1300 – interimsfordringar ingår periodiseringar av: stimprovision 33.333:-, hyra 3.052:-, samt
gruppförsäkringspremier 97.291:- .

Not 2

Avskrivning på maskiner och inventarier har gjorts enligt nedan:
090430
100430
110430
120430
Ingående värde 205.053
205.053
205.053
205.053
Anskaffning
0
0
0
0
Avskrivning
7.688
5.381
3.767
3.767

Not 3

130430
205.053
0
3.767

140430
205.053
0
1.256

Konto 2300 – interimsskulder består av periodiserade gruppförsäkringsintäkter 119.641,50:-, bidrag från
Kulturrådet 60.000:-, styrelsearvode/styrelsesoc. kostnader 34.000:-.

Falköping 2014-05-22

Stig Josfalk Bergman

Owe Martinsson

Anton V Härder

Lennart Sydh

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2014-05-22

Ingemar Bengtsson

Pär Yngvesson

Anette Jakobsson

