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Styrelsen för riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2015 05 01 – 2016 04 30.
STYRELSE
I styrelsen har ingått: Stig Josfalk Bergman ordförande, Anton V Härder, Owe Martinsson vice
ordförande, Anette Jakobsson och Lennart Sydh. Suppleant har varit Cissie Brunosson. Styrelsens AU
har utgjorts av Stig Josfalk Bergman, Owe Martinsson och Lennart Sydh. Adjungerad till styrelsen i
frågor rörande Svensk-Revytidning har varit Stina Elg.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden varav 5 av dessa har
genomförts som telefonmöten/Internet.
REVISORER
Revisorer har varit Jonas Bivelöv, Ingemar Bengtsson och Leila Gustavsson revisorsuppleant.
Revisorernas granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper har gjorts enligt god revisionssed
och är dokumenterad i revisionsberättelsen.
PERSONAL
Andreas Zetterberg har varit anställd som kanslist på halvtid sedan 2015 04. I samband med att
Andreas anställdes flyttades kansliet från Falköping till Hindås. Andreas har snabbt kommit in i
verksamheten och är ambitiös och drivande i utvecklingen av densamma. Andreas är LIS:s ansikte
utåt och gentemot våra medlemsgrupper håller han alltid en hög servicenivå.
MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets ingång hade LIS 126 medlemsgrupper, 39 enskilda medlemmar och 11
hedersmedlemmar.
Vid verksamhetsårets utgång består LIS av 116 medlemsgrupper, 37 enskilda medlemmar och 13
hedersmedlemmar.
EKONOMI
Den ekonomiska förvaltningen och ställningen redovisas i resultat- och balansräkning.
Glädjande nog kan konstateras att LIS har en stabil ekonomi och redovisar för verksamhetsperioden
ett plusresultat med 29 586,16 kr. Det är en styrka för en organisation att ha en stabil grund att stå
på samtidigt som det underlättar styrelsearbetet. Styrelsen kan lägga fokus på utvecklings- och
förbättringsarbete. Ett viktigt arbete är medlemsvården som kan utökas när det finns en bra
ekonomi.
TIDNINGEN SVENSK REVY
Tidningen Svensk Revy har en tryckt upplaga av ca: 548 ex, och utkommer 4 gånger per år. Tidningen
har under året haft ca: 337 prenumeranter utöver de ca: 163 ex. som ingår i medlemsavgiften vilka
delas ut till varje revygrupp. Tidningen har dessutom skickats som friexemplar till ett antal
mottagare, vilka i PR-syfte bedömts vara viktiga att hålla informerade om LIS:s verksamhet. Tidningen
gjorde en förlust på ca 4 000 kr. Underskottet grundar sig till största delen på minskade
annonsintäkter. Det är absolut inget självändamål att tidningen ger ett överskott. Målsättningen är
ett nollresultat, men med den stabila ekonomiska grund som nu råder anser styrelsen att Tidningen
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Svensk Revys förlust inte är något som föranlåter några åtgärder. Redaktör för tidningen är Stina Elg
som LIS vill tacka för ett fantastiskt arbete.
HEMSIDOR, SOCIALA MEDIER OCH MÅNADSBREV PER E-POST
Både www.lis.nu och www.revy-sm.se har genomgått omfattande förändringar både vad gäller
teknisk plattform, design och innehåll. Genom detta är hemsidorna både mer överskådliga för
besökaren, mer estetiskt tilltalande och enklare att arbeta med för administratören. Hemsidorna
vilar på en mer stabil grund, där de exempelvis säkerhetskopieras per automatik varje timma för att
inte riskera att tappa någon information. Kansliet har nu kontroll och kunskap över alla delar av våra
hemsidor, och vi är nu helt oberoende av extern hjälp oavsett om det gäller textbank, uppladdning av
filer till SM, digitalt juryarbete eller diverse anmälningar och informationsinsamling av olika slag.
Styrelsen har dessutom blivit mer aktiv på Facebook där nyheter och information publiceras. LIS:s
Facebooksida används numera av våra medlemmar både för information och kommunikation.
Tack vare ett gediget arbete med att få in korrekta kontaktuppgifter till varje revy hålls
medlemmarna numera á jour med vad som händer genom månadsbrev ifrån kansliet. Oss veterligen
når alla mail fram till dess avsedda destination, och tack vare detta möjliggörs att många tidigare
fysiska utskick numera istället kan skickas via e-post, vilket givetvis sparar in en hel del
portokostnader. Registren över förbundets medlemsgrupper och enskilda medlemmar på www.lis.nu
är även uppdaterade och bör numer visa medlemmarnas korrekta kontaktinfo.
REVYFESTIVAL 2015
2015 års Revyfestival gick av stapeln i Kalmar. Kalmar visade sig från den vackra sidan med strålande
väder och Kalmar stadsfest där flera framträdande artister uppträdde. C:a 300 delegater fanns på
plats och alla hade bara positiva minnen av Revyfestivalen. Avslutningsfesten var nog den häftigaste
genom tiderna för när festen var slut revs den båthangar som festen hölls i. LIS vill rikta ett stort tack
till Kalmarsundsrevyn och Rydellarna för ett mycket bra arrangemang.
ÅRSMÖTET
Årsmötet leddes av Catharina Grundström och var välbesökt. Mötet gick snabbt och smärtfritt då
inga frågor krävde någon längre diskussion.
DEBATTEN
Vid årets revydebatt diskuterades Povels Penna och utbildningar samt att biljettföretaget Nortic bjöd
på en föreläsning om systemets uppdateringar. Vid Povels Penna-diskussionen framkom att antalet
ansökningar per år har minskat, vilket enligt debatten bl al kan bero på att många etablerade
textförfattare redan fått priset. Olika åtgärder tas till för att främja ansökandet. Beträffande
utbildningar framkom bland annat att medlemmarna vill att kurserna ska placeras centralt i Sverige
och ligga i april och i september.
STIM
Då STIM hade vissa tveksamheter angående avtalet mellan LIS och STIM ordnades i januari ett möte
med STIM och LIS, där Stig Josfalk Bergman och Andreas Zetterberg representerade LIS. Där enades
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parterna om några tydliga kriterier för att underlätta samarbetet. För LIS:s del har dessa förbättringar
genomförts, vilket vi redogjort för i vårt nyhetsbrev och i Tidningen Svensk Revy och på www.lis.nu.
Avtalet som tecknades mellan STIM och LIS 2007 ger 40 000 kr för kommande verksamhetsår.
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 26 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 året har LIS haft 7 olika utbildningar. Under Revyfestivalen i Kalmar genomfördes följande
utbildningar: STRYK! (Sven Melander), Kostymdesign (Mary Engholm). Dessutom anordnade LIS och
ATR tillsammans två olika utbildningshelger; i september behandlades ämnena Barnteater (AnnaKarin Waldemarsson), Att göra revy och cabaré (Bengt L Heppling & Billy Nilsson), Sminkkurs för
revyare (Anna Fredriksson), och i april ämnena Marknadsför med smart film på sociala medier (Jakob
Byskén), Grundkurs i scenografi (Hansson Sjöberg) samt Barnteater (Anna-Karin Waldemarsson).
NORDISK KULTURFOND
Glädjande nog fick vi - Danmark, Norge och Sverige - nya pengar från Nordisk Kulturfond för ett
fortsatt treårigt samarbetsprojekt inom revyverksamheten. Det möjliggjorde ett besök av tre
representanter från Danmarks revyfestival till Kalmar. De utsåg Borlängerevyn med numret
Bygelhästen att representera Sverige vid Dansk Revyfestival i Juelsminde i början av september. Owe
Martinsson och Stig Josfalk Bergman besökte Norsk Revyfestival i juli 2015. Där utsåg de ett norskt
revynummer med Isbjörnsmaffian som kommer att visa upp sig på Revyfestivalen i Borlänge.
MEDLEMSVÅRD
Under året har styrelsen besökt 30 revygrupper, som ett led i en flerårig satsning på medlemsvård. I
samband med dessa besök har 1 minnesgåva och 11 gulddiplom för 30 års arbete inom revykonsten
delats ut.
Minnesgåva 45 års verksamhet: Pelle Centerholt, Täljerevyn.
Gulddiplom 30 års verksamhet: Claes-Göran Bjerding Torsåsrevyn, Christina Dawson Mölndalsrevyn,
Per-Ola Eklund Kultursparken, Stefan Evaldsson Eslövsrevyn EMUS, Anders Hansson
Engelholmsrevyn, Monica Hassle Botkyrkarevyn, Barbro Olsson Mölndalsrevyn, Lennart Olsson
Mölndalsrevyn, Lennart Palm Mölndalsrevyn, Johnny Petersson Hovmantorpsrevyn, Anna-Lena
Skoog Clazon Strängnäsrevyn.
REVY-SM
Vid Revy-SM i Kalmar utsågs följande vinnare:
SÅNG & MUSIK: Falköpingsrevyn Teaterboven, Ryssen kommer, text Jimmy Laakso, Joakim Kanon,
Mattias Jarlhed
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Hindås stationsväg 4
438 53 Hindås
0515 – 185 20 w info@lis.nu
www.lis.nu

4

Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige - LIS
Årsredovisning verksamhetsåret 2015 05 01 - 2016 04 30
Organisationsnummer 894701-1576

MONOLOG: Kalmarsundsrevyn, Raggar-Olsson, text Martin Rydell, Owe Martinsson
SKETCH: Iggesundsrevyn, Vinprovningen, text Lennart Hämäläinen
DANS & RYTM: Iggesundsrevyn, Stängningsdags, koreograf Emelie Holmberg
LOKALT NUMMER: Horndalsrevyn, Bussen, text Magnus Lager, Marina Ström
KARL GERHARD-HATTEN: Karlskogarevyn Gôrskôj, Kreti och Pleti, text JB Olofsson
POVELS PENNA: Katrineholmsrevyn, Nicklas Johansson
PARNEVIKSSTIPENDIATER: LinaMaria Bengtsson Västervik, Rasmus Broström Katrineholm, Pontus
Larsson Ronneby, Christina Lövegard Strängnäs, Jerry Segerberg Västervik, Emelie Hag Sandelius
Falkenberg, Mathilde Stavehaug Eskilstuna

Till Revy-SM:s 5 klasser skickades totalt 141 nummer in. 44 nummer valdes ut till SM varav 31
nummer till semifinal och 13 direkt till final.
ÖVRIGA SAMARBETEN OCH ANNONSÖRER
LIS är medlem i AX - Amatörkulturens samrådsgrupp, som är en samarbetsorganisation för i Sverige
verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur.
Externa annonsörer i Tidningen Svensk Revy samt på www.lis.nu under året har varit Il Monte och
Nortic, som båda fortsätter sitt samarbete med LIS. Eksons och Creative Light har av olika
anledningar valt att avbryta annonseringen hos oss, vilket vi beklagar samt tackar dem för det
samarbete som varit.
SLUTORD
Den av årsmötet 2015 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. Dessutom har Andreas Zetterberg funnit sin roll som
kanslist i verksamheten. Andreas har initierat en rad förbättringsarbeten som underlättar arbetet för
styrelsen. Flera av förbättringsarbetena har även kommit medlemmarna till godo. Det råder en
positiv anda inom styrelsen och till denna positiva anda bidrar även vår kanslist. Under det gångna
året har styrelsen arbetat hårt med utvärdering och förbättringsarbetet kring Revy-SM. Det gäller
framförallt kriterier för tävlandet, men även en översyn av juryarbetet har genomförts. Ett stort
arbete har även lagts på kommunikation vilket framgår under rubriken Hemsida, Sociala medier och
Månadsbrev per e-post.
Styrelsen vill härmed tacka medlemmar, övriga förtroendevalda, samarbetspartners, vår jurist och
revisorer för ett gott samarbete under det gångna året.
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EKONOMISK INFORMATION
Alla siffror är avrundade till närmaste tusental, varför summeringar ibland kan se felaktiga ut på
någon tusenlapp.
LÖNER & ERSÄTTNINGAR
POST
Styrelse
Fast anställda

2016-04-30
10’
218’

2015-04-30
10’
205’

NOTERING

VINSTDISPOSITION
POST
Ingående balanserade vinstmedel
Årets resultat
Utgående vinstmedel

2016-04-30
277’
30’
308’

2015-04-30
228’
49’
277’

NOTERING
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RESULTATRÄKNING
POST
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

2016-04-30
714’
-674’

2015-04-30
907’
-850’

Resultat före avskrivningar, finansiella
intäkter & kostnader

40’

57’

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar,
finansiella intäkter & kostnader

0
40’

0
57’

Ränteintäkter
Ränte- & bankkostnader samt övriga
finansiella kostnader

0
2

1
3

Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader

38’

55’

Skatter

8’

6’

Redovisat resultat

30’

49’

BALANSRÄKNING
POST

2016-04-30

2015-04-30

NOTERING

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

583’
161’
0
23’

560’
200’
0
35’

Not 2
Not 3

SUMMA TILLGÅNGAR

767’

795’

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

227’
99’
10’
9’
115’
277’
30’

285’
99’
10’
9’
115’
228’
49’

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL

767’

795’
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AVVIKELSERAPPORT (DIFFERENS STÖRRE ÄN 10’ KR)
KONTO
INTÄKTER
3010 Medlemsavgifter
3021 Tidningen Svensk Revy,
annonser
KOSTNADER
7285 Hemsidan
7410 Kostnad styrelsemöten
7412 Revyfestival, paket & logi,
övriga

160430

150430

BUDGET / NOT

140’
38’

152’
50’

153’ / Not 5
50’ / Not 6

-28’
-41’
-37’

-6’
-65’
-10’

-6’ / Not 7
-52’ / Not 8
-13’ / Not 9

NOTANTECKNINGAR
Not 1

LIS:s fd kanslist Marita Kallin och LIS:s nuvarande kanslist Andreas Zetterberg var båda anställda samtidigt under en längre tid än
först beräknat.

Not 2

Samtliga fordringar har upptagits till nominellt belopp och anses säkra.
I konto 1300 – interimsfordringar ingår periodiseringar av: stimprovision 33.333:-, Nortic-provision 35.000:-, samt
gruppförsäkringspremier 91.966:- .

Not 3

Avskrivning på maskiner och inventarier har gjorts enligt nedan:

Ingående värde
Anskaffning
Avskrivning

110430

120430

130430

140430

150430

160430

205.053
0
3.767

205.053
0
3.767

205.053
0
3.767

205.053
0
1.256

205.053
0
0

205.053
0
0

Not 4

Konto 2300 – interimsskulder består av periodiserade gruppförsäkringsintäkter 108.737:-, bidrag från Kulturrådet 60.000:-,
styrelsearvode/styrelsesoc. kostnader 30.000:-, samt en sedvanlig gåva till avgående styrelsemedlem 3.000:-.

Not 5

Under året gick 15 grupper och 3 enskilda medlemmar ur. 5 grupper och 2 enskilda medlemmar tillkom. Sammanlagd differens är
-10 grupper och -1 enskild.

Not 6

Vi tappade flera annonsörer pga bl a nedläggning av verksamhet. Svårt att sälja annonser till tidningsmedia.

Not 7

Uppbyggande av ny textbank tillverkad på konventionell teknisk plattform av konsult, 25.000:-.

Not 8

Mer effektiv användning av billigare konferenslokaler, kortare resor samt användande av gratis videokonferenstjänst istället för
dyr telefonitjänst.

Not 9

Separat betalning av alla luncher, samt kostnader för avtackande av fd kanslist, avtackande av fd webmaster mm.
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Hindås 2016-06-10

Stig Josfalk Bergman

Owe Martinsson

Anton V Härder

Lennart Sydh

Anette Jakobsson

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2016-06-10

Ingemar Bengtsson
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