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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Styrelsen för riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2014 05 01 – 2015 04 30.
STYRELSE
I styrelsen har ingått: Stig Josfalk Bergman ordförande, Anton V Härder, Owe Martinsson, 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 7 protokollförda sammanträden varav 2 av dessa har
genomförts som telefonmöten/Internet.
REVISORER
Revisorer har varit Sonny Nilsson, Ingemar Bengtsson och Leila Gustavsson revisorsuppleant.
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:s ansikte utåt
och gentemot våra medlemsgrupper håller hon alltid en hög servicenivå. Marita sade upp sig från
tjänsten under våren. Vi inom LIS tackar för det fantastiska arbete hon lagt ner och önskar henne lycka
till i sin nya verksamhet. Som ny kanslist har Andreas Zetterberg anställts. Andreas anställdes under
april och vi hälsar honom välkommen.
MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets ingång hade LIS 126 medlemsgrupper, 39 enskilda medlemmar och 11
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.
Det arbete som styrelsen lagt ner för att förbättra ekonomin har nu gett resultat. För andra året i rad gör
föreningen ett plusresultat. Verksamhetsåret uppvisar ett ekonomiskt positivt resultat på drygt 49000
kr. Det har varit en långvarig och medveten strategi från LIS:s styrelse att verka för att få ett överskott
i verksamheten och äntligen tycks vi vara där.
SVENSK REVYTIDNING
Svensk Revytidning har en tryckt upplaga av ca: 800 ex. Tidningen har under året haft ca: 628
prenumeranter utöver de ca: 126 ex. som ingår i medlemsavgiften vilka delas ut till varje revygrupp.
Svensk Revytidning har dessutom skickats som friexemplar till ett antal mottagare, vilka i PR-syfte
bedömts vara viktiga att hålla informerade om LIS:s verksamhet.
Den extradebitering som beslutades om för tre år sedan för att rädda tidningen upphörde under
verksamhetsåret. Äntligen, efter många år av underskott, gav tidningen ett överskott på drygt 13000
kr. Det är absolut inget självändamål att tidningen ger ett överskott. Målsättningen är ett nollresultat.
LIS har bytt tryckeri till Åtta 45 Tryckeri AB, vilket beräknas ge en minskad kostnad på ca 4000 kr.
Redaktör för tidningen är Stina Elg som LIS vill tacka för ett fantastiskt arbete.

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 mer aktiva på Facebook där nyheter och information
publiceras. 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:s hemsida till ett modernt
verktyg i föreningens arbete. Ett stort tack till Christer för allt arbete.
REVYFESTIVAL 2014
2014 års Revyfestival gick av stapeln i Katrineholm. För första gången i LIS:s historia genomfördes
paraden och invigning på olika dagar. Revyparaden, som genomfördes redan på onsdagen, har väl
aldrig haft så många åskådare. Katrineholmarna hade gått man ur huse för att beskåda alla revygrupper
och deras fantastiska kreationer. En stor del av publiken utgjordes av hundratalet mc-entusiaster.
Invigningen av Revyfestivalen skedde som vanligt på torsdagen, även då inför en osedvanlig stor
publik i stadsparken. Katrinholmsrevyn och dess medlemmar gjorde allt för att festdeltagarna skulle få
en så bra festivalvecka som möjligt. Ett uppskattat inslag var Katrineholms ungdomsrevys
föreställning på fredagen. Ett stort tack till Katrineholmsrevyn för ett fantastiskt arrangemang.
Årsmötet
Årsmötet leddes av Göran Dahlström och var välbesökt. Mötet gick snabbt och smärtfritt då inga
frågor krävde någon längre diskussion. Bruno Håkansson, Katrineholmsrevyn, avgick som suppleant
och ersattes av Cissie Brunosson, Katrineholmsrevyn.
STIM
Det avtal som STIM tecknade med 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 28 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 Katrineholm genomfördes t.ex. följande utbildningar: Hur marknadsförs en
revy med Henric Rudin, Manisk dans för taktfulla herrar med Cia Ronach, Det ska fan va regissör med
Jenny Cronholm och Sång och musik i revyn med Andreas Zetterberg. Under hösten genomfördes ett
seminarium med Claes Eriksson på Lorensbergsteatern i Göteborg. Inför 140 entusiastiska LISmedlemmar berättade Claes i drygt två timmar om författarskapets vånda. Senare på kvällen njöt alla
av den fantastiska 30-årsjubilerande föreställningen som Galenskaparna och After Shave genomförde.
NORDISKA RÅDETS KULTURUTBYTE
Det tvååriga Nordiska kulturutbytet med stöd från Nordisk Kulturfond avslutades i.o.m. att Garvsyra
uppträdde på Dansk Revyfestival, i början av september 2014. Kulturbytet har setts 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 25 revygrupper, som ett led i en flerårig satsning på medlemsvård. I
samband med dessa besök har 10 guldiplom för 30 års arbete inom revykonsten delats ut.
Gulddiplom har under verksamhetsåret tilldelats: Kent Nilsson Arlövsrevyn, Iréne och Christer Gruhs
Björborevyn, Stefan Evaldsson och Anki Swartz Eslövsrevyn, Göte Norstedt Horndalsrevyn, Karin

Hägerström och Ingela Söderlund Iggesundsrevyn, Christina Lövegard Strengnäs Arbis, Mats Eklund
Östersundsrevyn.
REVY-SM
Vid Revy-SM i Katrineholm utsågs följande vinnare:
SÅNG & MUSIK: Västerviksrevyn, en dans med Alice, koreografi Lina Maria Bengtsson, Jerry
Segerberg
MONOLOG: Engelholmsrevyn, K.R.I.S, text Johan Ejehag
SKETCH: Teaterboven, Jäla mitt i väla, text Peter Lidström
DANS & RYTM: Karlskogarevyn, Clowndans, koreograf Anelija Karahodiz
LOKALT NUMMER: Kalmarsundsrevyn, Krossat glas, text Owe Martinsson, Martin Rydell
KARL GERHARD-HATTEN: Katrineholmsrevyn, Vladimir, text Niklas Johansson
POVELS PENNA: Nya halmstadsrevyn, Janni Trenkle
PARNEVIKSSTIPENDIER: Gustav Jönsson Nya Halmstadsrevyn, Linda Råsberg
Katrineholmsrevyn, Andreas Sköld Falkenbergsrevyn
SLUTORD
Den av årsmötet 2014 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. Under det
gångna året har styrelsen arbetat hårt med utvärdering och förbättringsarbetet kring Revy-SM. Det
gäller framförallt kriteriet för tävlandet men även en översyn av juryarbetet har genomfört.
Styrelsen vill härmed 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

10.000:205.232:-

VINSTDISPOSITION
Ingående balanserade vinstmedel
Årets resultat
Utgående vinstmedel

Kr
Kr
Kr

228 144,85
49 194,81
277 339,66
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RESULTAT- & BALANSRÄKNING
Verksamhetsåret 2014-05-01 - 2015-04-30

2014-04-30

2015-04-30

695 674,40
-660 505,50

907 249,31
-850 476,53

Resultat före avskrivningar,
finansiella intäkter & kostnader

35 168,90

56 772,78

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar och
före finansiella intäkter & kostnader

-1 256:-

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Ränteintäkter
Ränte- & bankkostnader samt
övriga finansiella kostnader

0:-

33 912,90

56 772,78

3 088,17

1 356,16

-2 649:-

-2 834,13

Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader
Skatter

34 352,07

55 294,81

-5 539:-

-6 100:-

Redovisat resultat

28 813,07

49 194,81

BALANSRÄKNING

2014-04-30

2015-04-30

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

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

559 655,29
200 412,37
0:34 962,25

SUMMA TILLGÅNGAR

725 921,85

795 029,91

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

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

284 907,75
98 622,50
10 000:9 160:115 000:228 144,85
49 194,81

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL

725 921,85

795 029,91

Not 1
Not 2

Not 3
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NOTANTECKNINGAR
Verksamhetsåret 2014-05-01 – 2015-04-30

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 94.941:- .

Not 2

Avskrivning på maskiner och inventarier har gjorts enligt nedan:
100430
110430
120430
130430
Ingående värde 205.053
205.053
205.053
205.053
Anskaffning
0
0
0
0
Avskrivning
5.381
3.767
3.767
3.767

Not 3

140430
205.053
0
1.256

150430
205.053
0
0

Konto 2300 – interimsskulder består av periodiserade gruppförsäkringsintäkter 112.673:-, bidrag från
Kulturrådet 60.000:-, styrelsearvode/styrelsesoc. kostnader 20.000:-.

Falköping 2015-05-20

Stig Josfalk Bergman

Owe Martinsson

Anton V Härder

Lennart Sydh

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2015-05-20

Ingemar Bengtsson

Sonny Nilsson

Anette Jakobsson

