Protokoll fiirt vid ordinarie årsmöte fiir
Riksftirbundet Lokalrevyer i Sverige - LIS
2014-08-09, Terrassalen, Safien, Katrineholm.
''1

öppning:
utlysande:

§ 86.
Ordforanden Stig Josfalk Bergman hälsar alla välkomna och ftirklarar
årsmötet öppnat.
§ 87.
Årsmötet godkänner att årsmöXet är behörigen utlyst.
§ 88.

v

ordftirande: Beslutas välja Göran Dahlström till ordfiirande ftir årsmötet.
§ 8e.

Sekreterare: Beslutas välja Marita Kallin till sekreterare ftir årsmötet.

v

Rösttängd:

§ e0.
Röstliingden fastställes genom upprop. 3l medlemsgrupper
nåirvarande samt 3 enskilda medlemmar. Detta innebåir 32 röster totalt.
§

el.

Dagordning: Beslutas att godkänna foreslagen dagordning.

Justerare:

§ e2.
Beslutas välja Britt Larsson, Karlskoga och Bo Mårtensson,
Ångelholm, till årsmötets j usterare tillika röstriiknare.
§ e3.

Förvattnings- Styrelsens ft)rvaltningsberättelse ftir det gangna verksamhetsåret
berättelse: godkiindes och lades till handlingama.
§ e4.
Revisorernas Revisoremas berättelse upplästes och lades

till handlingama.

berättelse:

Batans-

&

§ e5.
Balans & resultaträkning fastställdes.

resultaträkning:
§ e6.
Resultatdisp: Beslutas enliS styrelsens ftirslag överftira årets resultat

i

ny räkning.
§ e7.

Ansvarsfrihet:

Beslutas enhälligt att enligt revisorernas ftirslag bevi§a styrelsen full
ansvarfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

vat:

Beslutas enligt valberedningens ftirslag att enhälligt omvälja Stig
Josfalk Bergman till ordftirande ftir 1 ar.

§ e8.

§ ee.

Beslutas på valberedningens forslag omval av Owe Martinsson samt
Anton V Hiirder till styrelseledamöter fii; 2 år.
Beslutas på valberedningens fiirslag nyval av cissie Brunosson som
styrelsesuppleant ftir 1 år.
Beslutas på valberedningens ftirslag om nyval av Sonny Nilsson, som
revisor ftr 2 ar.
Beslutas om nyval av Leila Gustavsson som revisorssuppleant for 1 år.
Beslutas att till valberedning omvälja Kattis Melander, Njurunda och
Monica Hassle, Katrineholm samt nyval av Andreas Zettetbetg ftir 1 år.
Till sammankallande valdes Andreas Zetterbet g.

J

BP:stip. fond:

J

§ 100.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning loredrogs av Mats Eklund
och godkiindes av årsmötet och lades till handlingarna. Mats berättade
att stiftelsen som funnits i27 är ntt2014 delar ut sin miljonte krona!
Han uppmanade samtidigt medlemmamaatt skicka in ansökningar till
kommande år och årligen gäller samma datum - senast den 30/5.

Revision:

§ 101.
Revisionsberättelse ftir Bosse Parneviks stipendiefond ft)redrogs
och lades till handlingarna.

Ansvars

§ 102.
Beslutas på revisorernas ftirslag enhälligt bevilja styrelsen ftr BP:s
stipendiefond full ansvarsfrihet ft)r det gångna verksamhetsåret.

frihet:

Val BP:stip.
fond revisor

Motioner:

§ 103.
Beslutas på valberedningens ftirslag, omval av Ingemar Bengtsson
och nyval av Sonny Nilsson, Eskilstunarevyn som revisorer ftir BP:s
stipendiefond ftir ett år.
Beslutas om nyval av Leila Gustavsson som revisorsuppleant ftr I år
till Bosse Parneviksfonden.
§ 104.
En motion har inkommit från enskilda medlemmen stina Elg om ett
namnbyte på tidningen LlS-Aktuellt till Svensk Revy. Styrelsen har
yrkat bifall och årsmötet gav också sitt bifall.
Beslutas att tidningen narnn från nummer 3 -2014 är "Svensk Revy"
med undemrbriken "tidning fiir Riksfiirbundet Lokalrevyer i

Sverige"

Styr.ftirslag:

Verksamhet:

§ 10s.
Inga ftirslag fran styrelsen.
§ 106.
Beslutas godkiinna styrelsens ftirslag till verksamhetsplan for 20142015.

§ 107.
Beslutas om oft)riindrade medlemsavgifter, 1.050:- ftir grupper och
500:- fiir enskild medlem och serviceavgifter enligt nedan:

Årsavgift:

kr
k
k
kr
kr
Arvoden:

§ r08.
Beslutas om oft)riindrade styrelsearvoden d.v.s. 10.000:- att ftirdela
inom styrelsen enligt deras eget beslut.

Budget:

§ 10e.
godkiinna
Beslutas
styrelsens ftrslag
2014-2015.

g

J

350:- vid biljettintiikter under SOIOOO'2.000:- vid biljettintiikter fran 50.001:- - 200.000:2.500:-vidbiljettintiikter från 200.001 -500.000
3.200- vid biljettintiikter fran 500.001 - 1.000.000
3.800:- vid biljettintäkter från 1.000.0001 och uppåt

Revyfestival
2015:

Avslut:

till rambudget ftir

§ 110.
Kalma rsun d s revyn kommer att arr angera Revyfe stivalen 2 0 1 5
v 32. Annaoch Martin Rydell från Kalmarsundsreryn fanns på plats
och hälsade alla hj?irtligt välkomna till nästa års Revyfestival!
§ 111.
Göran Dahlström tackar ftir fiirtroendet att ha ffitt leda årsmötet
ftir LIS.
Stig J Bergman tackade Göran genom att överliimna en blomma och
tackade även Håkan Brunosson som varit styrelsesuppleant i 7 är for
sitt engagemang i ftirbundet, liksom Piir Yngvesson som varit revisor i
2 år. fusmötet fiirklarades avslutat.
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