




						Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för
						Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige-LIS
						2010-08-06, Munktell arenan, Eskilstuna.

						§ 94.
Öppning:	Ordföranden Stig Josfalk Bergman hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

						§ 95.
	Utlysande:	Årsmötet godkänner att årsmötet är behörigen utlyst.

						§ 96.
	Ordförande:	Beslutas välja Mona Kanaan till ordförande för årsmötet.

						§ 97.
	Sekreterare:	Beslutas välja Marita Kallin till sekreterare för årsmötet.

						§ 98.
	Röstlängd:	Röstlängden fastställes genom upprop.  27 medlemsgrupper
närvarande samt 4 enskilda medlemmar, och 4 hedersmedlemmar, vilket innebär 28 röster.

						§ 99.
Dagordning:	Beslutas att godkänna föreslagen dagordning.
	
						§ 100.
Justerare:	Beslutas välja Christer Warfvinge och Anita Lövegard till årsmötets justeringsmän tillika rösträknare.

						§ 101.
Förvaltnings-	Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
berättelse:	godkändes och lades till handlingarna. 

						§ 102.
	Revisorernas	Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.
	berättelse:
						§ 103.
	Balans- &	Balans & resultaträkning fastställdes.
	resultaträkning:	
		
						§ 104.
	Resultatdisp: 	Beslutas enligt styrelsens förslag överföra årets resultat i
			ny räkning.	

						§ 105.
Ansvars-	Beslutas enhälligt att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen full frihet:		ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
		


						§ 106.
Val:	Beslutas enligt valberedningens förslag att enhälligt omvälja Stig Josfalk Bergman till ordförande för 1 år.

						§ 107.
Val:	Beslutas på valberedningens förslag omval av Owe Martinsson samt Anton V Härder, till styrelseledamöter för 2 år.
Beslutas på valberedningens förslag omval av Håkan Brunosson och Monica Goossens som styrelsesuppleanter för 1 år.
Beslutas på valberedningens förslag omval av Hans Benilton som revisor för 2 år.
Beslutar att enligt valberedningens förslag göra ett fyllnadsval för revisor AnneMari Allansson som p.g.a. hälsoskäl avsäger sig sitt uppdrag. Beslutar enligt valberedningens förslag att välja Ingemar Bengtsson som revisor för 1 år.
			Beslutas om omval av Sonny Nilsson som revisorssuppleant för 1 år.
Beslutas att till valberedning omvälja  Nina Borgström – Åkersberga, Håkan Bergström, Eksjö samt Berit Grebenö, Sundsvall, för 1 år.. Till sammankallande valdes Nina Borgström.
		
						§ 108.
BP:stip. fond:	Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av Bosse Parnevik och godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

						§ 109.
	Revision:	Revisionsberättelse för Bosse Parneviks stipendiefond föredrogs
			och lades till handlingarna.

						§ 110.
	Ansvars		Beslutas på revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsen för BP:s 
frihet:	stipendiefond full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

						§ 111.
	Val BP:stip.	Beslutas på valberedningens förslag att omvälja Hans Benilton  
	fond revisor	samt nyval av Ingemar Bengtsson till revisorer för Bosse Parneviks
			fonden, samt Sonny Nilsson som revisorsuppleant för 1 år.
			
						§ 112.
Motioner:	Ett förslag på att instifta ett nytt ”Karl Gerhard-pris” har inkommit från 2  medlemmar – Andreas T Olsson, enskild medlem, samt Göran Ljungkvist, Mölndalsrevyn som också är medlemmar i Karl Gerhard Sällskapet. Beslutas att anta detta förslag och styrelsen fick i uppdrag att diskutera vidare med sällskapet om hur det i praktiken skall läggas upp. Styrelsen passade samtidigt på tillfället att flagga för att man avser att titta över några andra kategorier som rönt ett svagare intresse – bästa radiomässiga & bästa tv-mässiga nummer samt Elis-priset. 

						§ 113.
Styr.förslag:	Inga förslag från styrelsen utöver höjning av medlemsavgiften – se § 115.



						§ 114.
Verksamhet:	Beslutas godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010-2011.

						§ 115.
Årsavgift:	Beslutas enligt styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med 250:- till: 950:- för grupper och höja 50:- till 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
	
						§ 116.
Arvoden:	Beslutas om oförändrade styrelsearvoden  d.v.s.
10.000:- att fördela inom styrelsen enligt deras eget beslut.
	.
						§ 117.
	Budget:		Beslutas godkänna styrelsens förslag till rambudget för 
			2010-2011.

						§ 118.
Rixdag 2011:	Stig Josfalk Bergman presenterar Eslövs Musiksällskap EMUS som nästa års arrangör. Lars Linder  m.fl från Eslövsrevyn hälsar alla hjärtligt välkomna till Eslöv på nästa års Revyrixdag vecka 31, den 2 – 7 augusti 2011.

						§ 119.
	Avslut:		Mona Kanaan tackar för förtroendet att ha fått leda årsmötet
för LIS. 
Stig Josfalk Bergman tackar Mona med att överlämna en blomma och förklarar årsmötet avslutat. En tyst minut för att hedra Stig Söderkvists minne hölls före debatten.

			Vid protokollet:			Justeras:


			Marita Kallin				Anita Lövegard



								Christer Warfvinge



Mona Kanaan

