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Verksamhetsplan 2014 – 2015 

 
 

LIS syfte är angivet i stadgarna.  

Verksamhetsåret är 05-01--04-30 
 

ORGANISATION 
 

Årsmötet är LIS högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för förbundets löpande 

förvaltning. Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och arbetsgrupper med olika  

ansvarsområden för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning bland personal och  

förtroendevalda.  

Till styrelse/arbetsgrupper kan adjungeras personer för särskild uppgift eller för att bistå 

styrelsen med sakkunskap.  

Styrelsen har arbetsgivaransvar, vilket i första hand utövas av arbetsutskottet.  

Det är av största vikt att medlemmarna anser att medlems- och serviceavgiften ger ett gott  

utbyte i form av information och service från förbundet och att medlemmarna känner  

delaktighet i, samt ska kunna påverka förbundets verksamhet.  

Förbundet skall således hålla en hög servicegrad gentemot medlemmarna. 
 

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING 
 

Information om förbundets kärnverksamhet och information i övriga relevanta frågor skall 

löpande tillställas medlemmarna.  

Styrelsen och kansliet skall vara medlemmarna behjälpliga i kontakter med myndigheter och i 

övrigt mot tredje man om medlem så önskar. I detta fall innefattas även att förmedla kontakter 

med juridisk, ekonomisk, eller på andra områden, sakkunnig person.  

Det är av största vikt att förbundets ekonomi är stabil och att det egna kapitalet minst täcker 

sex månaders personalkostnad och lokalhyra.  

Textkatalogen hålls tillgänglig för medlemmarna via LIS hemsida.  

Styrelsen skall verka för att upphovsrättsinnehavares, förlags m.fl. rättigheter tillgodoses av 

LIS medlemmar.  
 

KORTSIKTIGA MÅL 

 

Ekonomi 

Då förra årets verksamhetsår gav ett plusresultat och även det kommande budgetårets 

rambudget pekar åt ett överskott finns förutsättningar för en mera utåtriktad verksamhet. 

Budgetmässigt ser det alltså positivt ut för flera år framåt, om inga stora förändringar sker, 

som styrelsen inte kan råda över. Det ekonomiska läget för LIS, gör det enklare för styrelsen 

att fokusera på andra och förhoppningsvis trevligare uppgifter än det rent ekonomiska.  

 

Medlemsvård 

Styrelsen skall bedriva en aktiv medlemsrekrytering och medlemsvård. Tack vare det 

förbättrade ekonomiska läget ligger det en ökad satsning på just medlemsvården. Styrelsen 

kommer att besöka fler medlemsgrupper än tidigare. Styrelsens mål är att i första hand besöka 

medlemsgrupper som tidigare inte har fått besök. Vi kommer även att prioritera grupper, om 

de så vill, där medlemmar har uppnått minst 20 år och därmed har gjort sig förtjänt av LIS 

silver eller gulddiplom. Det är önskvärt att medlemskåren har en viss årlig tillväxt. Det åligger 



medlemsgrupperna att informera kansliet om uppdatering av kontaktpersoner så att 

medlemsregistret alltid innehåller rätt namn samt att adresser och ev. organisationsnummer 

stämmer. Detta gäller inte minst de elektroniska adresserna, vilka är en förutsättning för att 

kansliet snabbt och effektivt skall kunna serva medlemsgrupperna. 

 

Juristservice 
Samarbetsavtalet med vår juridiskt sakkunnige kommer även i fortsättningen att gälla.  

 

Revyfestival 

LIS kommer att fortsätt på den inslagna vägen, efter succén i Skövde. Semifinaler har blivit 

ett spännande tillskott under Revyfestivalen. Medlemsgrupper som vill stå som framtida 

arrangörer av Revyfestivalen kan kontakta kansliet för mer information. Det är viktigt att vi 

kan ha en framförhållning med avseende på Revyfestivalarrangör för minst 3 år framåt i tiden. 

För tillfället är det bara klart med arrangör tom 2015.  LIS har en förlustgaranti, på som mest 

50000 kr, gentemot Festivalarrangör enligt avtal.  
 

Utbildning 

Utöver de utbildningar som ges i samband med Revyfestivalen är det LIS strävan att erbjuda 

utbildningar vid andra tider på året. Styrelsen har i sin budget ökat anslagen för kurser för 

kommande år. Det har visat sig att tvådagarskurser som ligger under våren och hösten är 

populära. En kurs som vi redan nu vet om i höst, är den med Claes Eriksson, som dessutom 

följs upp med Galenskaparnas jubileumsföreställning. Kursen blev snabbt bokad.  

 

LIS-Aktuellt 

LIS-Aktuellt har under tre års tid fått ett ekonomiskt tillskott av en extradebitering från 

medlemsgrupperna. Målsättningen är att tidningen skall bli självfinansierad, vilket i sin tur 

innebär att medlemsgrupperna måste vara trogen sitt nyhetsorgan och fortsätta att 

prenumerera på tidningen. 

 

Nortic 

LIS fortsätter sitt samarbete med Nortic, ett företag som administrerar biljettförsäljning. 

Avtalet ger bra villkor för våra medlemsgrupper samtidigt som det genererar intäkter till LIS. 

Ju fler medlemsgrupper som använder sig av Nortic desto större intäkter till LIS. Det är dock 

inget bindande avtal för våra medlemsgrupper som LIS har tecknat med Nortic utan varje 

revygrupp får även i fortsättning själv välja vilket biljettförsäljningssystem man vill använda 

sig av. 

 

Nordisk kulturfond 

Det treåriga samarbetsprojektet, vilket stöttas av Nordisk Kulturfond, lider mot sitt slut. Det 

sista utbytet är att Garvsyra kommer att delta i Dansk revyfestival i början av september. Vi 

försökte få till stånd en förlängning av utbytet mellan grannländerna men tyvärr så fick 

projektet i dagsläget inga nya pengar. 

  

Övrigt 

Styrelsens främsta mål är att vara alla medlemsföreningars, oavsett storlek, serviceorgan i en 

rad frågor. Därutöver är det vår önskan att det skall råda en stark vikänsla inom LIS vilket i 

sin tur leder till att medlemmarna känner glädje och stolthet över att tillhöra LIS. Alla 

medlemsgrupper skall kunna delta i verksamheten på lika villkor. Det skall vara roligt och 

stimulerande att delta i och tillhöra Sveriges mest roande förbund. 


