Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige-LIS
2011-08-05, konferensrummet Hotell
Stensson, Eslöv.

Öppning:

§ 91.
Ordföranden Stig Josfalk Bergman hälsar alla välkomna och förklarar
årsmötet öppnat.

Utlysande:

§ 92.
Årsmötet godkänner att årsmötet är behörigen utlyst.

Ordförande:

§ 93.
Beslutas välja Eva Hallberg till ordförande för årsmötet.

Sekreterare:

§ 94.
Beslutas välja Monica Goossens till sekreterare för årsmötet.

Röstlängd:

Dagordning:

Justerare:

Förvaltningsberättelse:

Revisorernas
berättelse:

§ 95.
Röstlängden fastställes genom upprop. 22 medlemsgrupper
närvarande samt 3 enskilda medlemmar, och 1 hedersmedlem, vilket
innebär 23 röster.
§ 96.
Beslutas att godkänna föreslagen dagordning.
§ 97.
Beslutas välja Andreas Zetterberg, Eskilstunarevyn och Håkan
Bergström, Eksjörevyn, till årsmötets justeringsmän tillika rösträknare.
§ 98.
Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
godkändes och lades till handlingarna efter korrigering av en rubrik –
kommande Rixdag, där det stod Eskilstuna istället för Eslöv som är
korrekt. Stig poängterade också att styrelsen i bokslutet använt 5.000:från inventariefonden för inköp och 10.000:- från jubileumsfonden.
Förbundets minusresultat var i realiteten alltså ytterligare 15.000:- .
§ 99.
Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

Balans- &
Balans
resultaträkning:

Resultatdisp:

§ 100.
& resultaträkning fastställdes.

§ 101.
Beslutas enligt styrelsens förslag överföra årets resultat i
ny räkning.

Ansvarsfrihet:

Styr.förslag:

§ 102.
Beslutas enhälligt att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen full
ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 103.
Styrelsen förslag till årsmötet om att lägga ned LIS-Akutellt från
årsskiftet på grund av vår ekonomiska situation samt att antalet
prenumerationer stadigt minskat under flera år bidrog till diskussioner.
Ett nytt förslag väcktes om att debitera samtliga medlemsgrupper en
engångskostnad på 500:- och samtidigt skicka ut 4 friex. i stället för ett
friex. som idag. Förhoppningsvis ökar intresset för att prenumerera på
tidningen framöver om man lyckas sprida den mera ute i föreningarna.
LIS-Aktuellt har kostat förbundet ca: 30.000:- per år de senaste åren
och denna engångsinsats skulle då ge några års respit för att se om vi
gemensamt kan vända trenden. Under hösten kontaktas grupperna för
att få in flera namn som kontaktpersoner/prenumeranter och med
gemensamma ansträngningar försöka hitta fler annonsörer till
tidningen. Samtidigt tipsades om tryckerier utomlands som kanske kan
sänka våra administrativa kostnader.
Beslutas enhälligt att under hösten aktivt försöka öka LIS-Aktuellts
intäkter och sänka utgifterna samt om inga radikala förändringar skett
så utdebiteras 500:-/medlemsgrupp under våren för att tillsvidare trygga
tidningens existens i tryckt form.
Beslutas enhälligt att styrelsens förslag till stadgeändring angående
minskat antal suppleanter i styrelsen från 2 till 1 enligt utsänt förslag
till medlemsmötet och årsmötet, se bilaga 1, bifalles.

Val:

Val:

BP:stip. fond:

§ 104.
Beslutas enligt valberedningens förslag att enhälligt omvälja Stig
Josfalk Bergman till ordförande för 1 år.
§ 105.
Beslutas på valberedningens förslag omval av Lennart Sydh samt nyval
av Monica Goossens, till styrelseledamöter för 2 år.
Beslutas på valberedningens förslag omval av Håkan Brunosson som
styrelsesuppleanter för 1 år.
Beslutas på valberedningens förslag omval av Ingemar Bengtsson som
revisor för 2 år.
Beslutas om omval av Sonny Nilsson som revisorssuppleant för 1 år.
Beslutas att till valberedning välja Åsa Persson, Piteå, Bengt Weckfors,
Eksjö samt Christer Sohlberg, Karlskoga för 1 år. Till sammankallande
valdes Åsa Persson, Piteå.
§ 106.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av Mats Eklund
och godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

Revision:

Ansvars
frihet:

Val BP:stip.
fond revisor

Motioner:

Verksamhet:

Årsavgift:

Arvoden:

§ 107.
Revisionsberättelse för Bosse Parneviks stipendiefond föredrogs
och lades till handlingarna.
§ 108.
Beslutas på revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsen för BP:s
stipendiefond full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 109.
Beslutas på valberedningens förslag att omvälja Hans Benilton
och Ingemar Bengtsson till revisorer för Bosse Parneviks
fonden, samt Sonny Nilsson som revisorsuppleant för 1 år.
§ 110.
Inga motioner har inkommit.
§ 111.
Beslutas godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 20112012 efter förändringen angående tidningen LIS-Aktuellt enligt beslut
§ 103.
§ 112.
Beslutas om oförändrade medlemsavgifter, 950:- för grupper och 500:för enskild medlem.
Beslutar om oförändrade serviceavgifter:
kr
300:- vid biljettintäkter under 50.000:kr
1.800 vid biljettintäkter från 50.001:- - 200.000:kr
2.000 vid biljettintäkter från 200.001 –500.000
kr
2.400 vid biljettintäkter från 500.001 – 1.000.000
kr
2.800 vid biljettintäkter från 1.000.0001 och uppåt
§ 113.
Beslutas om oförändrade styrelsearvoden d.v.s.
10.000:- att fördela inom styrelsen enligt deras eget beslut.

.
Budget:

Rixdag 2012:

§ 114.
Beslutas godkänna styrelsens förslag till rambudget för
2011-2012 efter att siffrorna för LIS-Aktuellts intäkter och utgifter
korrigerats enligt årsmötets beslut – se § 103.
§ 115.
Stig Josfalk Bergman presenterar Föreningen Görsköj, Karlskoga som
nästa års arrangör. Christer Sohlberg m.fl från Görsköj hälsar alla
hjärtligt välkomna till Karlskoga på nästa års Revyrixdag vecka 31, den
3 – 4 augusti 2012.

Avslut:

§ 116.
Eva Hallberg tackar för förtroendet att ha fått leda årsmötet
för LIS.
Stig Josfalk Bergman tackar Eva med att överlämna en blomma och
avtackar samtidigt avgående styrelseledamoten Susanna Prawitz samt
Nina Borgström som varit sammankallade i valberedningen under
många år för deras fina insatser för förbundet. Därefter förklarar
årsmötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Monica Goossens

Andreas Zetterberg

Håkan Bergström

Eva Hallberg

