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Styrelsen för riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS avger följande årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 05 01 – 2021 04 30. 

INLEDNING 
Det gångna årets verksamhet har givetvis präglats av de restriktioner som statsmakten har 
infört till följd av den pandemi som har format vårt dagliga liv sedan februari 2020. Våra 
medlemsgrupper har inte kunnat bedrivit några publika evenemang live på grund av att 
det högsta publika antalet som varit tillåtet inte gjort det ekonomiskt genomförbart. Dessa 
restriktioner kar inte bara påverkat medlemsgrupperna inom LIS utan även LIS som organ-
isation. Styrelsen har inte haft ett fysiskt möte sedan augusti 2019. Mycket av styrelsear-
betet går självfallet att avhandla via Zoom men ett fysiskt möte under flera dagar har dock 
ett stort mervärde där man kan diskutera olika aspekter, sova på saken och därmed 
förhoppningsvis, nå ett bättre resultat. LIS:s styrelse saknar även den personliga kontakten 
med våra medlemmar. För andra året i rad ställdes Revyfestivalen in, den som för många 
av oss brukar vara den största upplevelsen. Styrelsen har dessutom inte kunnat bedriva 
medlemsvård i den utsträckning man önskar då man inte har kunnat besöka sina 
medlemsgrupper på ort och ställe.  

Utöver bristen på en samvaro som pandemin har resulterat i har självfallet ekonomin 
drabbat våra medlemmar negativt så även LIS. Serviceavgiften som är en betydande del i 
LIS:s ekonomi har av naturliga skäl uteblivit. Detsamma gäller intäkter från Nortic, STIM 
och inställd Revyfestival. Styrelsen och förbundssekreteraren har under verksamhetsåret 
haft en tung arbetsbörda för att driva verksamheten. Inställd festival innebär nya ut-
maningar med att hitta andra lösningar och framtida arrangörer av kommande festivaler. 
Dessutom har även arbetet och kontakten gentemot våra medlemsgrupper ökat då allt 
fler frågor inkommit till kansliet. Arbetet kring ekonomin har varit en central del i verk-
samheten där ett stort arbete har lagts ner på de fyra ansökningar om ekonomiskt bidrag 
som har lämnats in till Kulturrådet. Dessutom ska en avrapportering om medlens använd-
ning skickas in till Kulturrådet. Styrelsen anser dock att arbetet har varit värt allt slit och ser 
fram emot att livet kan återvända till det normala så att fokus kan bli att utveckla verk-
samheten för våra medlemmars bästa.  

STYRELSE 
I styrelsen har ingått: Stig Josfalk Bergman ordförande, Anton V Härder, Owe Martinsson 
vice ordförande, Anette Jakobsson och Lennart Sydh. Suppleanter har varit Cissie Brunos-
son och Linda Jonsson Styrelsens AU (arbetsutskott) har utgjorts av Stig Josfalk Bergman, 
Owe Martinsson och Anette Jakobsson. Adjungerad till styrelsen i frågor rörande Tidnin-
gen Svensk Revy har varit Stina Elg.   

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden (årsmöten och 
konstituerande styrelsemöte borträknade) där samtliga har genomförts via Zoom. Dessu-
tom har AU haft 4 möten via Zoom. 

Sida  av 2 15

Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, LIS 
Rättarevägen 10, 384 31, Blomstermåla 

894701-1576 
www.lis.nu

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
08

58
7f

cf
-2

0c
e-

4c
d3

-8
bd

7-
7d

23
57

00
a4

cf

http://www.lis.nu


REVISORER 
Revisorer har varit Ingemar Bengtsson, Johanna Sandström och revisorssuppleant Stina 
Lövegard. Revisorernas granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper har gjorts 
enligt god revisionssed och är dokumenterad i revisionsberättelsen.  

PERSONAL 
Andreas Zetterberg är anställd på 50 % och tituleras förbundssekreterare. I samband med 
revisionen genomförs även ett medarbetarsamtal. Andreas arbetsuppgift har under det 
gångna året varit extra hårt belastad till följd av den rådande pandemin. Andreas är den 
som bland annat står för de tekniska lösningar och utformningar som behövs för att kunna 
bedriva styrelsearbetet på distans.  Tätare kontakter med styrelse och kansliet har varit ett 
signum under det gångna verksamhetsåret. Även kontakten med våra medlemmar har 
varit intensiva under året. All information sker numera digitalt vilket gör att våra medlem-
mar snabbt kan nå den information de eftersöker. Andreas har varit en viktig del i det 
förändrings- och förbättringsarbete som LIS har arbetat med under ett antal år. Andreas är 
LIS:s ansikte utåt och gentemot våra medlemsgrupper och samarbetspartners håller han 
alltid en hög servicenivå. Andreas är en mångsidig herre och ansvarar nu traditionsenligt 
för underhållningen på onsdagskvällarna i samband med Revyfestivalen. 
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MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets ingång hade LIS 119 PREMIUM-medlemmar, 42 BAS-medlemmar 
och 12 Hedersmedlemmar. Vid verksamhetsårets utgång består LIS av 113 PREMIUM-
medlemmar, 39 BAS-medlemmar och 11 hedersmedlemmar. 

Styrelsens ambition är att antalet medlemmar ska öka. Därför driver styrelsen en process 
om hur vi ska nå fler revygrupper som inte är medlemmar i LIS. Detta är viktigt ur flera as-
pekter, inte minst för att trygga den framtida ekonomin. Medlemsvärvning finns numera 
som en stående punkt vid våra möten. En handlingsplan har tagits fram för hur vi ska driva 
frågan och hur vi ska sprida vetskapen om LIS och dess fördelar inom revy-Sverige. Vi be-
höver även hjälp av våra medlemsgrupper att försöka värva revygrupper som finns i deras 
närhet och som ännu inte är medlemmar. 

På www.lis.nu ligger en informationsfilm om fördelarna med att vara medlem i LIS, och på 
sidan där man ansöker om medlemskap är dessa fördelar tydligt beskrivna. Styrelsen har 
dessutom inlett ett omfattande arbete för att hitta metoder för att både värva nya 
medlemmar och att bibehålla befintliga medlemmar. 
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FÖRSÄKRING 
LIS erbjuder sina medlemmar en billig och bra tilläggsförsäkring. Vi gör det i samarbete 
med försäkringsmäklaren Frank Mowinski och försäkringsbolaget Accelerant Insurance 
Limited - NORDEUROPA 2020 samt Chubb European Group SE, filial Sverige (avseende 
tjänstereseförsäkring). På hemsidan kan man numera göra en anmälan om skada eller dy-
likt. På så sätt kommer medlemmarnas försäkringsärenden att hanteras mycket enklare 
och snabbare än tidigare. Under verksamhetsåret har det framkommit viss kritik från 
medlemmarna där man tycker att ärendehanteringen vid försäkringsfrågor tar allt för lång 
tid. Därför har förbundssekreteraren och ordföranden fört en dialog med försäkringsmäk-
laren. Förhoppningsvis kommer detta att leda till förbättringar. 

EKONOMI 
Den ekonomiska förvaltningen och ställningen redovisas i resultat- och balansräkning. 
Årets resultat uppvisar ett underskott på drygt 63.000 kr. Förklaringen till detta finns re-
dovisade i inledningstexten. Förlusten hade varit ännu större om LIS inte hade tilldelats 
medel från Kulturrådet. Redovisas under rubriken Kulturrådet nedan. LIS har genom åren 
haft som ekonomiskt mål att ha en budgetreserv, verksamhetsfond, som gör att verk-
samheten kan bedrivas i 6 månader utan att några medel tillförs organisationen. Dessu-
tom ska det finnas en festivalfond på 100.000 kr att täcka upp eventuella förluster vid 
Revyfestivaler, då LIS ger festivalarrangörer en förlustgaranti på högst 50.000 kr. Trots 
årets negativa resultat har LIS en stark ekonomi, se ekonomisk redovisning nedan. Den 
ekonomiska bufferten som styrelsen har arbetat fram genom åren har medverkat till att 
verksamheten har kunnat bedrivits utan större 
besvär, trots stora uteblivna intäkter. Det är en 
styrka för en organisation att ha en stabil 
ekonomisk grund att stå på, samtidigt som det 
underlättar styrelsearbetet. Eftersom det vid näs-
ta fysiska revyfestival är 40 år sedan LIS bildades 
har styrelsen som ambition och bjuda på något 
extra. Därför finns numera en jubileumsfond på 
105.000 kr. 

TIDNINGEN SVENSK REVY 
Tidningen Svensk Revy har en tryckt upplaga av 
cirka 430 exemplar. Tidningen har under året 
haft cirka 230 prenumeranter utöver de cirka 
112 exemplar som ingår i medlemsavgiften och 
delas ut till varje PREMIUM-, BAS- och Heder-
smedlem. Tidningen Svensk Revy har dessutom 
skickats som friexemplar till ett antal mottagare, 
vilka i PR-syfte bedömts vara viktiga att hålla in-
formerade om LIS:s verksamhet. Tidningen 
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gjorde en förlust på närmare 53.000 kr. Cirka hälften av denna förlust beror på minskade 
annonsintäkter från våra medlemsgrupper eftersom att alla spelannonser självklart har 
uteblivit. Normalt sett gör tidningen en förlust om drygt 20.000 kr per år. Det vore bra om 
vi alla kan hjälpas åt med att försöka hitta externa annonsörer för att minska förlusten. 
Styrelsen är väldigt stolt över den tidning som numera produceras. Det är viktigt att ha en 
proffsig och innehållsrik tidning för en förening. En stor del av tidningens kvalité bidrar 
Stina Elg med som är redaktör och skribent för medlemstidningen. LIS vill tacka Stina för 
ett fantastiskt arbete.  

REVYSKOLAN - www.revyskolan.se 
Utbildningsserien ”Revyskolan” har under verksamhetsåret presenterats för gym-
nasieskolor och kulturskolor i landet via ett utskick från kansliet. Där kan man ladda ner 
hela utbildningsserien i textform. LIS när en förhoppning om att Revyskolan kommer att så 
ett litet frö här och där i förhoppning om att på så sätt fånga upp  de eventuella kom-
mande revyfantasterna. LIS hade planer på att genomföra ett seminarium kring ungdom-
srevy via Zoom, både för våra medlemmar men även för intresserade gymnasieskolor. På 
grund av pandemin valde styrelsen att senarelägga detta. 

HEMSIDOR, SOCIALA MEDIER OCH MÅNADSBREV PER E-POST 
Under året har fler funktioner lagts till på vår hemsida, såsom möjligheten att titta på 
dokumentationsvideos från tidigare Revyfestivaler och Revy-SM och förbättrade formulär 
för exempelvis försäkringsfrågor. Detta ställer givetvis högre krav på att medlemmarna 
känner till sina login och lösenord, vilket oftast är fallet. Aktiviteten på sociala medier var 
hög, speciellt i och med skapandet av facebookgruppen ”Vi som är medlemmar i 
Lokalrevyer i Sverige” - där revyrelaterade frågor tas upp. Utskicken av månadsbrev har 
även detta LIS-år avlöpt smärtfritt eftersom vi numera har korrekta epostadresser till våra 
medlemmar. 

REVYFESTIVAL 2020 
Styrelsen valde i slutet av april, tillsamman med arrangörerna Revyarna i Torsås, att ställa in 
den planerade festivalen 2020 i Karlskrona. De rådande Coronarestriktionerna, den 
framtida utvecklingen och osäkerheten gjorde att man ansåg en fortsatt planering som ett 
alltför stort ekonomisk risktagande.  Det var självklart ett tungt och tråkigt beslut, men som 
det visade sig i efterhand ett helt nödvändigt och riktigt beslut. För att ändå hålla kvar vid 
någon tradition och få ett tillfälle att umgås genomförde Andreas i vanlig ordning sin 
mycket uppskattande Quiz. 15 lag deltog i tävlingen. Som segrande lag stod efter en hård 
batalj Katrineholmsrevyn. 
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ÅRSMÖTET 
Årsmötet 2020 skedde via Zoom och cirka 20 medlemsgrupper var representerade. Till 
mötesordförande valdes riksdagsledamot Vasiliki Tsouplaki. En utökning av antalet 
styrelsemedlemmar beslutades i och med att Linda Jonsson valdes in som suppleant. 
Trots den digitala formen avlöpte mötet smidigt. Punkten kommande budget genomgicks 
mera ingående än vanligt då den föreslagna budgeten var kraftigt bantad på grund av  
pandemin och dess påverkan på ekonomin. 

REVYDEBATTEN 
Årets debatt ägde rum digitalt direkt efter årsmötet. En stor del av debatten präglades av 
oron och osäkerheten kring Folkhälsomyndighetens och regeringens kommande restrik-
tioner gällande antal personer i teatersalong med anledning av Coronapandemin.  

Frågorna och funderingarna var många och regelverken motsägelsefulla beroende på 
vilken lagstiftning som gällde. Många debattdeltagare utryckte farhågor över att inte kun-
na genomföra några revyproduktioner och en del föreningar och bolag meddelade att de 
beslutat att inte köra någon revyproduktion 2020-2021. Några revygrupper funderade 
över att senarelägga premiären till mars / april, alternativt att genomföra en sommarrevy 
med förhoppning om att pandemin ebbat ut. Streamade revyföreställningar diskuterades 
också som ett alternativ . 

Frågor kom även om hur styrelsen ser på nästa års Revy-SM om det inte finns några revyer 
som kan skicka in bidrag. Ordförande Stig Josfalk Bergman informerade om att styrelsen 
har olika scenarier utifrån hur läget ser ut men att en tävling kommer genomföras . 

Ordförande informerade om att han skickat in ett remissvar till regeringskansliet 
angående de 1,5 miljarder som är avsatta till kultursektorn där han lyfte fram förbundets 
verksamhet och hur pandemin slår mot revy-Sverige. 

STIM 
Det avtal med STIM som har funnits sedan 2007 genererar LIS 40.000 kr årligen. Till följd 
av pandemins verkningar ansåg sig STIM inte ha råd att betala ut några pengar. Man ville 
hellre satsa på sina medlemmar. LIS har fört en diskussion med STIM om detta, men utan 
resultat. LIS har bett vår juristfirma att se över det ingångna avtalet och ger oss i princip 
rätt i att STIM ska betala ut dessa pengar. 

NORTIC 
LIS har ett samarbetsavtal med biljettföretaget Nortic till förmån för LIS och dess 
medlemsgrupper. Avtalet ger bland annat våra grupper stora rabatter på många tjänster 
och ger dessutom ett ekonomiskt tillskott till LIS. Se den ekonomiska redovisningen. För 
närvarande är 35 revygrupper anslutna till Nortics biljettsystem. LIS använder detta system 
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för biljettförsäljning vid Revyfestivalerna såvida arrangören inte redan är uppbunden via 
annat avtal. 

KULTURRÅDET 
LIS sökte i oktober 2020, 71.000 kr i bidrag från Kulturrådet för inställda evenemang och 
beviljades 53.200 kr. Lis sökte i december bidrag för särskilda behov i kulturlivet på 
109.000 kr. kr och beviljades 43.600 kr. LIS ansöker varje år om ett bidrag från Statens Kul-
turråd. Där söker vi både verksamhets- och utbildningsbidrag. Under verksamhetsåret 
beviljades ett verksamhetsbidrag på 70.000, men inget utbildningsbidrag. Årets bidrag är 
en höjning på 10.000 kr mot vad vi brukar tilldelas. Totalt sett har vi under året tilldelats 
nästan 170.000 från Kulturrådet. Med tanke på att årets resultat trots detta redovisar en 
förlust på drygt 63.000 kr så förstår alla hur viktiga dessa bidrag har varit för LIS. 

UTBILDNINGAR 
Under året har LIS haft följande 
utbildningar: 

Två författarseminarium för 
kvinnor med Anna Bromee.  
 
Dessa skedde via Zoom och 
i samarbete med ATR. Er-
farenheten från dessa dis-
tansutbildningar var enbart 
positiva. I framtiden kan fler 
kurser komma att anordnas via 
distansutbildningar. Samarbetet med ATR kommer att fortsätta då det genererar ett 
större utbud samtidigt som kostnader kan hållas nere. 

MEDLEMSVÅRD / MEDLEMSSERVICE 
Rådande omständigheter har tyvärr inneburit att styrelsen inte har kunnat bedriva den 
medlemsvård styrelsen medvetet har satsat på under de senaste åren. Pandemin och 
budgeten satte stopp för styrelsens besök hos våra medlemmar. Därmed har av naturliga 
skäl inte några utmärkelser delats ut under verksamhetsåret. En positiv sak är dock att 
revygrupper har hört av sig till kansliet för att få hjälp med att leda deras digitala 
årsmöten. Andreas och Stig har medverkat vid två sådana tillfällen. Det stora arbetet med 
medlemsvården har till största del varit att informera våra medlemmar om tips och råd 
kring läget angående konsekvenser av pandemin. Exempelvis har tips om ansökan 
rörande Kulturrådets bidrag delgetts medlemmarna. 
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REVY-SM  
Då det under juryarbetet inför SM inte hade fattats ett beslut om att ställa in festivalen 
2000 genomförde jury 1, bestående av utsedda revygrupper, sitt uppdrag i vanlig 
ordning. Då det senare beslutades att ställa in festivalen 2020 ville styrelsen ändå använda 
sig av juryns möda och noga genomförda arbete. Dessutom ville styrelsen att 
revygruppernas arbete inte skulle vara förgäves. LIS-styrelsen tog därför, utifrån juryns 
bedömning, ut ett finalfält i samtliga klasser, vars resultat offentliggjordes. 
 
Povels Penna tilldelades: 
Inget pris delades under verksamhetsåret. 

Bosse Parnevikstipendiater: 
Inga stipendier utdelades då det var mycket osäkert om de utbildningar man sökt medel 
för skulle kunna genomföras med tanke på Coronarisken. 

AVSLUTNING 
Det gångna verksamhetsåret har på olika sätt, varit ett påfrestande år för många av oss. 
Många har på flera sätt drabbats negativt av den pandemi som påverkat våra liv. Den so-
ciala kontakten med nära och kära har blivit lidande och flera har oroats av  bekanta som 
drabbats av Covid. Inom arbetslivet har det vara stora omställningar och för många ung-
domar har skolgången varit extra betungande. Vardagen har kort sagt varit svår ibland. Då 
gäller det att hitta ljusglimtar i livet och på många håll har kreativiteten flödat hos våra 
medlemmar. Flera har ansett att man under dessa omständigheter måste se till att göra 
vad man kan för att göra livet lite enklare och gladare. Därför har flera av våra medlems-
grupper använt sig av den digitala tekniken för att sprida lite ljus och värme till sin publik. 
Ett antal revygrupper kommer även att roa sin publik med sommarrevyer när så blir 
möjligt. LIS:s styrelse har funderat mycket över organisationens roll och även sin egen roll. 
Vad kan vi göra bättre och hur kan vi arbeta för att göra det enklare för våra medlemmar? 
Några goda idéer har landat och några bearbetas fortfarande i våra hjärnor. Styrelsen 
hoppas innerligt att våra medlemmars verksamhet så snart som möjligt kan bedrivas utan 
restriktioner av något slag samt att Sverige och den övriga världen kan lägga pandemin 
och dess effekter bakom sig. 

SLUTORD 
Den av årsmötet 2020 beslutade verksamhetsplanen och rambudgeten har varit instruk-
tioner till styrelsen. Styrelsearbetet innebär ett stort ansvar och tas på största allvar av 
samtliga inom styrelsen. För att klara av uppdraget på bästa sätt måste man som 
styrelseledamot ta cirka 8 dagars ledighet/semester årligen från sina arbeten, lägg till det-
ta tre eller fyra helger. Styrelsen inom LIS är en väl fungerande arbetsgrupp där alla deltar 
i de olika arbetsprocesserna. Under det gångna året har det bildats en rad arbetsgrupper 
som arbetat med att ta fram underlag till styrelsemöten. På så sätt har mötena effektiviser-
ats och frågeställningarna blir bättre genomlysta och förhoppningsvis tydligare för alla 
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och en var. AU förbereder numera stora och svåra frågor för att underlätta beslutsfat-
tandet. Det råder ett bra arbetsklimat inom styrelsen vilket gör att arbetet går smidigt och 
leder till resultat. Samarbetet med förbundssekreteraren fungerar helt klanderfritt. An-
dreas bidrar ofta med nya tankar och idéer.  

Styrelsen vill härmed tacka medlemmar, övriga förtroendevalda, samarbetspartners, för-
bundssekreteraren och våra revisorer för ett gott samarbete under det gångna verk-
samhetsåret. 
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EKONOMISK INFORMATION 
Alla siffror är avrundade till närmaste tusental, varför summeringar ibland kan se felaktiga 
ut på någon tusenlapp. 

Löner & ersättningar 

Vinstdisposition 

Post 2021-04-30 Budget 2020-04-30 Notering

Styrelse 20’ 20’ 18’

Fast anställda 201’ 200’ 199’

Post 2021-04-30 2020-04-30 Notering

Ingående balanserade vinstmedel 236’ 275’

Årets resultat -63’ -39’

Utgående vinstmedel 173’ 236’
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Resultaträkning 

Post 2021-04-30 Budget 2020-04-30 Notering

Rörelsens intäkter 443’ 572’ 686’ Not 1

Rörelsens kostnader 501’ 560’ 697’ Not 1

Resultat före avskrivningar, 
finansiella intäkter & kostnader

-57’ 14’ -11’

Avskrivningar 0 0 0

Resultat efter avskrivningar, 
finansiella intäkter & kostnader

-57’ 14’ -11’

Avsättningar till fonder 0’ 0 15’

Resultat efter avsättningar till 
fonder

-57’ 14’ -26’

Ränteintäkter 0’ 0 0’

Ränte- & bankkostnader samt 
övriga finansiella kostnader

1’ 2’ 4’

Resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader

-58’ 12’ -31’

Skatter 5’ 9’ 9’

REDOVISAT RESULTAT -63’ 3’ -69’ Not 1
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Balansräkning 

Post 2021-04-30 2020-04-30 Notering

TILLGÅNGAR

Kassa, bank, postgiro 592’ 620’

Kortfristiga fordringar 11’ 28’

Maskiner & inventarier 0 0

Varulager 30’ 30’

SUMMA TILLGÅNGAR 633’ 679’

SKULDER & EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder 88’ 69’ Not 2

Festivalfond 100’ 100’

Jubileumsfond 106’ 106’

Inventariefond 27’ 27’

Verksamhetsfond 140’ 140’

Utmärkelsefond 0’ - Not 3

Eget kapital & balanserade 
vinstmedel

173’ 276’

Redovisat resultat -63’ -39’ Not 1

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 633’ 679’
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Notanteckningar och avvikelserapporter 

Not 1   
Förklaringarna till detta ges i rubriken Ekonomi ovan. 

Not 2   
Häri finns upplupna styrelsearvoden á 56’ kr och upplupna arbetsgivaravgifter och semesterersättning. 

Not 3 
I och med att LIS av bokföringstekniska skäl inte periodiserar inköp av SM-priser måste medel sparas genom 
fondering för att cirka var femte år köpa in SM-priser, vanligen till en kostnad av cirka 75’ kr. 
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Blomstermåla 2021-07-14 

STYRELSEN 

Stig Josfalk Bergman   Owe Martinsson   Anette Jakobsson 

Anton V Härder   Lennart Sydh    Cecilia Brunosson 

Linda Jonsson 

Digitala signaturer på efterföljande sidor 

KANSLIET 

Andreas Zetterberg 

Digital signatur på efterföljande sidor 

REVISORER 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har angivits 2021-05-26 

Ingemar Bengtsson   Johanna Sandström 

Digitala signaturer på efterföljande sidor 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: Vacy7pX5AREGqFzKXPpnAw

Cecilia Maria Charlotta Brunosson

2021-07-22 11:00

Serienummer: z2pn0CcdXWDN9RQvDFd1zQ

JOHANNA SANDSTRÖM

2021-07-22 11:00

Serienummer: cflmuupiDOHfmrD7yDx8NQ

ANETTE JAKOBSSON

2021-07-22 11:01

Serienummer: +Wu3Vxg7o4YGJv8Lhi09QQ

Kjell Roland Ingemar Bengtsson

2021-07-22 11:05

Serienummer: RC3wek8pr+gJYIcSavknsQ

ANDREAS ZETTERBERG

2021-07-22 11:06

Serienummer: Upc6wr5zn/UlazFQaFeGjw

STIG JOSFALK BERGMAN

2021-07-22 11:39

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: O4a808a2XLMLfuDTMcbtkw

ANTON HÄRDER

2021-07-22 11:41

Serienummer: mdv+V9+D17+xuoRm5sTF4A

OVE MARTINSSON

2021-07-22 12:15

Serienummer: 8wCjujA7vqu0qF5+oBKIAw

LENNART SYD

2021-07-22 12:29

Serienummer: P8yMHpMyMGpeVf3tEY3Uvw

LINDA JONSSON

2021-07-22 13:46

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
06 Årsredovisning 2020-2021.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Stig Josfalk Bergman
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Anton V Härder
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Owe Martinsson
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Anette Jakobsson
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Lennart Sydh
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Cissie Brunosson
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Linda Jonsson
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Ingemar Bengtsson
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Johanna Sandström
2021-07-22 10:57 En avisering har skickats till Andreas Zetterberg
2021-07-22 10:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Johanna Sandström
2021-07-22 10:59 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Andreas Zetterberg
2021-07-22 10:59 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anette Jakobsson
2021-07-22 11:00 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Cissie Brunosson
2021-07-22 11:00 Cecilia Maria Charlotta Brunosson har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: Vacy7pX5AREGqFzKXPpnAw)
2021-07-22 11:00 Alla dokument har undertecknats av Cissie Brunosson
2021-07-22 11:00 JOHANNA SANDSTRÖM har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

z2pn0CcdXWDN9RQvDFd1zQ)
2021-07-22 11:00 Alla dokument har undertecknats av Johanna Sandström
2021-07-22 11:01 ANETTE JAKOBSSON har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

cflmuupiDOHfmrD7yDx8NQ)
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
06 Årsredovisning 2020-2021.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-07-22 11:01 Alla dokument har undertecknats av Anette Jakobsson
2021-07-22 11:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anton V Härder
2021-07-22 11:05 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ingemar Bengtsson
2021-07-22 11:05 Kjell Roland Ingemar Bengtsson har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: +Wu3Vxg7o4YGJv8Lhi09QQ)
2021-07-22 11:05 Alla dokument har undertecknats av Ingemar Bengtsson
2021-07-22 11:06 ANDREAS ZETTERBERG har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

RC3wek8pr+gJYIcSavknsQ)
2021-07-22 11:06 Alla dokument har undertecknats av Andreas Zetterberg
2021-07-22 11:27 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Owe Martinsson
2021-07-22 11:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stig Josfalk Bergman
2021-07-22 11:39 STIG JOSFALK BERGMAN har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

Upc6wr5zn/UlazFQaFeGjw)
2021-07-22 11:39 Alla dokument har undertecknats av Stig Josfalk Bergman
2021-07-22 11:41 ANTON HÄRDER har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

O4a808a2XLMLfuDTMcbtkw)
2021-07-22 11:41 Alla dokument har undertecknats av Anton V Härder
2021-07-22 12:15 OVE MARTINSSON har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

mdv+V9+D17+xuoRm5sTF4A)
2021-07-22 12:15 Alla dokument har undertecknats av Owe Martinsson
2021-07-22 12:27 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lennart Sydh
2021-07-22 12:29 LENNART SYD har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

8wCjujA7vqu0qF5+oBKIAw)
2021-07-22 12:29 Alla dokument har undertecknats av Lennart Sydh
2021-07-22 13:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Linda Jonsson
2021-07-22 13:46 LINDA JONSSON har signerat dokumentet 06 Årsredovisning 2020-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

P8yMHpMyMGpeVf3tEY3Uvw)
2021-07-22 13:46 Alla dokument har undertecknats av Linda Jonsson
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Årsredovisning för 
 


Riksförbundet  
Lokalrevyer i Sverige (LIS) 


 


 
Verksamhetsåret  


2020-05-01 till 2021-04-30 


Bilder: Västeråsrevyns och Östersundsrevyns streamade shower







Styrelsen för riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS avger följande årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 05 01 – 2021 04 30. 


INLEDNING 
Det gångna årets verksamhet har givetvis präglats av de restriktioner som statsmakten har 
infört till följd av den pandemi som har format vårt dagliga liv sedan februari 2020. Våra 
medlemsgrupper har inte kunnat bedrivit några publika evenemang live på grund av att 
det högsta publika antalet som varit tillåtet inte gjort det ekonomiskt genomförbart. Dessa 
restriktioner kar inte bara påverkat medlemsgrupperna inom LIS utan även LIS som organ-
isation. Styrelsen har inte haft ett fysiskt möte sedan augusti 2019. Mycket av styrelsear-
betet går självfallet att avhandla via Zoom men ett fysiskt möte under flera dagar har dock 
ett stort mervärde där man kan diskutera olika aspekter, sova på saken och därmed 
förhoppningsvis, nå ett bättre resultat. LIS:s styrelse saknar även den personliga kontakten 
med våra medlemmar. För andra året i rad ställdes Revyfestivalen in, den som för många 
av oss brukar vara den största upplevelsen. Styrelsen har dessutom inte kunnat bedriva 
medlemsvård i den utsträckning man önskar då man inte har kunnat besöka sina 
medlemsgrupper på ort och ställe.  


Utöver bristen på en samvaro som pandemin har resulterat i har självfallet ekonomin 
drabbat våra medlemmar negativt så även LIS. Serviceavgiften som är en betydande del i 
LIS:s ekonomi har av naturliga skäl uteblivit. Detsamma gäller intäkter från Nortic, STIM 
och inställd Revyfestival. Styrelsen och förbundssekreteraren har under verksamhetsåret 
haft en tung arbetsbörda för att driva verksamheten. Inställd festival innebär nya ut-
maningar med att hitta andra lösningar och framtida arrangörer av kommande festivaler. 
Dessutom har även arbetet och kontakten gentemot våra medlemsgrupper ökat då allt 
fler frågor inkommit till kansliet. Arbetet kring ekonomin har varit en central del i verk-
samheten där ett stort arbete har lagts ner på de fyra ansökningar om ekonomiskt bidrag 
som har lämnats in till Kulturrådet. Dessutom ska en avrapportering om medlens använd-
ning skickas in till Kulturrådet. Styrelsen anser dock att arbetet har varit värt allt slit och ser 
fram emot att livet kan återvända till det normala så att fokus kan bli att utveckla verk-
samheten för våra medlemmars bästa.  


STYRELSE 
I styrelsen har ingått: Stig Josfalk Bergman ordförande, Anton V Härder, Owe Martinsson 
vice ordförande, Anette Jakobsson och Lennart Sydh. Suppleanter har varit Cissie Brunos-
son och Linda Jonsson Styrelsens AU (arbetsutskott) har utgjorts av Stig Josfalk Bergman, 
Owe Martinsson och Anette Jakobsson. Adjungerad till styrelsen i frågor rörande Tidnin-
gen Svensk Revy har varit Stina Elg.   


Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden (årsmöten och 
konstituerande styrelsemöte borträknade) där samtliga har genomförts via Zoom. Dessu-
tom har AU haft 4 möten via Zoom. 


Sida  av 2 15


Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, LIS 
Rättarevägen 10, 384 31, Blomstermåla 


894701-1576 
www.lis.nu
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REVISORER 
Revisorer har varit Ingemar Bengtsson, Johanna Sandström och revisorssuppleant Stina 
Lövegard. Revisorernas granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper har gjorts 
enligt god revisionssed och är dokumenterad i revisionsberättelsen.  


PERSONAL 
Andreas Zetterberg är anställd på 50 % och tituleras förbundssekreterare. I samband med 
revisionen genomförs även ett medarbetarsamtal. Andreas arbetsuppgift har under det 
gångna året varit extra hårt belastad till följd av den rådande pandemin. Andreas är den 
som bland annat står för de tekniska lösningar och utformningar som behövs för att kunna 
bedriva styrelsearbetet på distans.  Tätare kontakter med styrelse och kansliet har varit ett 
signum under det gångna verksamhetsåret. Även kontakten med våra medlemmar har 
varit intensiva under året. All information sker numera digitalt vilket gör att våra medlem-
mar snabbt kan nå den information de eftersöker. Andreas har varit en viktig del i det 
förändrings- och förbättringsarbete som LIS har arbetat med under ett antal år. Andreas är 
LIS:s ansikte utåt och gentemot våra medlemsgrupper och samarbetspartners håller han 
alltid en hög servicenivå. Andreas är en mångsidig herre och ansvarar nu traditionsenligt 
för underhållningen på onsdagskvällarna i samband med Revyfestivalen. 
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MEDLEMMAR 


Vid verksamhetsårets ingång hade LIS 119 PREMIUM-medlemmar, 42 BAS-medlemmar 
och 12 Hedersmedlemmar. Vid verksamhetsårets utgång består LIS av 113 PREMIUM-
medlemmar, 39 BAS-medlemmar och 11 hedersmedlemmar. 


Styrelsens ambition är att antalet medlemmar ska öka. Därför driver styrelsen en process 
om hur vi ska nå fler revygrupper som inte är medlemmar i LIS. Detta är viktigt ur flera as-
pekter, inte minst för att trygga den framtida ekonomin. Medlemsvärvning finns numera 
som en stående punkt vid våra möten. En handlingsplan har tagits fram för hur vi ska driva 
frågan och hur vi ska sprida vetskapen om LIS och dess fördelar inom revy-Sverige. Vi be-
höver även hjälp av våra medlemsgrupper att försöka värva revygrupper som finns i deras 
närhet och som ännu inte är medlemmar. 


På www.lis.nu ligger en informationsfilm om fördelarna med att vara medlem i LIS, och på 
sidan där man ansöker om medlemskap är dessa fördelar tydligt beskrivna. Styrelsen har 
dessutom inlett ett omfattande arbete för att hitta metoder för att både värva nya 
medlemmar och att bibehålla befintliga medlemmar. 
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FÖRSÄKRING 
LIS erbjuder sina medlemmar en billig och bra tilläggsförsäkring. Vi gör det i samarbete 
med försäkringsmäklaren Frank Mowinski och försäkringsbolaget Accelerant Insurance 
Limited - NORDEUROPA 2020 samt Chubb European Group SE, filial Sverige (avseende 
tjänstereseförsäkring). På hemsidan kan man numera göra en anmälan om skada eller dy-
likt. På så sätt kommer medlemmarnas försäkringsärenden att hanteras mycket enklare 
och snabbare än tidigare. Under verksamhetsåret har det framkommit viss kritik från 
medlemmarna där man tycker att ärendehanteringen vid försäkringsfrågor tar allt för lång 
tid. Därför har förbundssekreteraren och ordföranden fört en dialog med försäkringsmäk-
laren. Förhoppningsvis kommer detta att leda till förbättringar. 


EKONOMI 
Den ekonomiska förvaltningen och ställningen redovisas i resultat- och balansräkning. 
Årets resultat uppvisar ett underskott på drygt 63.000 kr. Förklaringen till detta finns re-
dovisade i inledningstexten. Förlusten hade varit ännu större om LIS inte hade tilldelats 
medel från Kulturrådet. Redovisas under rubriken Kulturrådet nedan. LIS har genom åren 
haft som ekonomiskt mål att ha en budgetreserv, verksamhetsfond, som gör att verk-
samheten kan bedrivas i 6 månader utan att några medel tillförs organisationen. Dessu-
tom ska det finnas en festivalfond på 100.000 kr att täcka upp eventuella förluster vid 
Revyfestivaler, då LIS ger festivalarrangörer en förlustgaranti på högst 50.000 kr. Trots 
årets negativa resultat har LIS en stark ekonomi, se ekonomisk redovisning nedan. Den 
ekonomiska bufferten som styrelsen har arbetat fram genom åren har medverkat till att 
verksamheten har kunnat bedrivits utan större 
besvär, trots stora uteblivna intäkter. Det är en 
styrka för en organisation att ha en stabil 
ekonomisk grund att stå på, samtidigt som det 
underlättar styrelsearbetet. Eftersom det vid näs-
ta fysiska revyfestival är 40 år sedan LIS bildades 
har styrelsen som ambition och bjuda på något 
extra. Därför finns numera en jubileumsfond på 
105.000 kr. 


TIDNINGEN SVENSK REVY 
Tidningen Svensk Revy har en tryckt upplaga av 
cirka 430 exemplar. Tidningen har under året 
haft cirka 230 prenumeranter utöver de cirka 
112 exemplar som ingår i medlemsavgiften och 
delas ut till varje PREMIUM-, BAS- och Heder-
smedlem. Tidningen Svensk Revy har dessutom 
skickats som friexemplar till ett antal mottagare, 
vilka i PR-syfte bedömts vara viktiga att hålla in-
formerade om LIS:s verksamhet. Tidningen 
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gjorde en förlust på närmare 53.000 kr. Cirka hälften av denna förlust beror på minskade 
annonsintäkter från våra medlemsgrupper eftersom att alla spelannonser självklart har 
uteblivit. Normalt sett gör tidningen en förlust om drygt 20.000 kr per år. Det vore bra om 
vi alla kan hjälpas åt med att försöka hitta externa annonsörer för att minska förlusten. 
Styrelsen är väldigt stolt över den tidning som numera produceras. Det är viktigt att ha en 
proffsig och innehållsrik tidning för en förening. En stor del av tidningens kvalité bidrar 
Stina Elg med som är redaktör och skribent för medlemstidningen. LIS vill tacka Stina för 
ett fantastiskt arbete.  


REVYSKOLAN - www.revyskolan.se 
Utbildningsserien ”Revyskolan” har under verksamhetsåret presenterats för gym-
nasieskolor och kulturskolor i landet via ett utskick från kansliet. Där kan man ladda ner 
hela utbildningsserien i textform. LIS när en förhoppning om att Revyskolan kommer att så 
ett litet frö här och där i förhoppning om att på så sätt fånga upp  de eventuella kom-
mande revyfantasterna. LIS hade planer på att genomföra ett seminarium kring ungdom-
srevy via Zoom, både för våra medlemmar men även för intresserade gymnasieskolor. På 
grund av pandemin valde styrelsen att senarelägga detta. 


HEMSIDOR, SOCIALA MEDIER OCH MÅNADSBREV PER E-POST 
Under året har fler funktioner lagts till på vår hemsida, såsom möjligheten att titta på 
dokumentationsvideos från tidigare Revyfestivaler och Revy-SM och förbättrade formulär 
för exempelvis försäkringsfrågor. Detta ställer givetvis högre krav på att medlemmarna 
känner till sina login och lösenord, vilket oftast är fallet. Aktiviteten på sociala medier var 
hög, speciellt i och med skapandet av facebookgruppen ”Vi som är medlemmar i 
Lokalrevyer i Sverige” - där revyrelaterade frågor tas upp. Utskicken av månadsbrev har 
även detta LIS-år avlöpt smärtfritt eftersom vi numera har korrekta epostadresser till våra 
medlemmar. 


REVYFESTIVAL 2020 
Styrelsen valde i slutet av april, tillsamman med arrangörerna Revyarna i Torsås, att ställa in 
den planerade festivalen 2020 i Karlskrona. De rådande Coronarestriktionerna, den 
framtida utvecklingen och osäkerheten gjorde att man ansåg en fortsatt planering som ett 
alltför stort ekonomisk risktagande.  Det var självklart ett tungt och tråkigt beslut, men som 
det visade sig i efterhand ett helt nödvändigt och riktigt beslut. För att ändå hålla kvar vid 
någon tradition och få ett tillfälle att umgås genomförde Andreas i vanlig ordning sin 
mycket uppskattande Quiz. 15 lag deltog i tävlingen. Som segrande lag stod efter en hård 
batalj Katrineholmsrevyn. 
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ÅRSMÖTET 
Årsmötet 2020 skedde via Zoom och cirka 20 medlemsgrupper var representerade. Till 
mötesordförande valdes riksdagsledamot Vasiliki Tsouplaki. En utökning av antalet 
styrelsemedlemmar beslutades i och med att Linda Jonsson valdes in som suppleant. 
Trots den digitala formen avlöpte mötet smidigt. Punkten kommande budget genomgicks 
mera ingående än vanligt då den föreslagna budgeten var kraftigt bantad på grund av  
pandemin och dess påverkan på ekonomin. 


REVYDEBATTEN 
Årets debatt ägde rum digitalt direkt efter årsmötet. En stor del av debatten präglades av 
oron och osäkerheten kring Folkhälsomyndighetens och regeringens kommande restrik-
tioner gällande antal personer i teatersalong med anledning av Coronapandemin.  


Frågorna och funderingarna var många och regelverken motsägelsefulla beroende på 
vilken lagstiftning som gällde. Många debattdeltagare utryckte farhågor över att inte kun-
na genomföra några revyproduktioner och en del föreningar och bolag meddelade att de 
beslutat att inte köra någon revyproduktion 2020-2021. Några revygrupper funderade 
över att senarelägga premiären till mars / april, alternativt att genomföra en sommarrevy 
med förhoppning om att pandemin ebbat ut. Streamade revyföreställningar diskuterades 
också som ett alternativ . 


Frågor kom även om hur styrelsen ser på nästa års Revy-SM om det inte finns några revyer 
som kan skicka in bidrag. Ordförande Stig Josfalk Bergman informerade om att styrelsen 
har olika scenarier utifrån hur läget ser ut men att en tävling kommer genomföras . 


Ordförande informerade om att han skickat in ett remissvar till regeringskansliet 
angående de 1,5 miljarder som är avsatta till kultursektorn där han lyfte fram förbundets 
verksamhet och hur pandemin slår mot revy-Sverige. 


STIM 
Det avtal med STIM som har funnits sedan 2007 genererar LIS 40.000 kr årligen. Till följd 
av pandemins verkningar ansåg sig STIM inte ha råd att betala ut några pengar. Man ville 
hellre satsa på sina medlemmar. LIS har fört en diskussion med STIM om detta, men utan 
resultat. LIS har bett vår juristfirma att se över det ingångna avtalet och ger oss i princip 
rätt i att STIM ska betala ut dessa pengar. 


NORTIC 
LIS har ett samarbetsavtal med biljettföretaget Nortic till förmån för LIS och dess 
medlemsgrupper. Avtalet ger bland annat våra grupper stora rabatter på många tjänster 
och ger dessutom ett ekonomiskt tillskott till LIS. Se den ekonomiska redovisningen. För 
närvarande är 35 revygrupper anslutna till Nortics biljettsystem. LIS använder detta system 
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för biljettförsäljning vid Revyfestivalerna såvida arrangören inte redan är uppbunden via 
annat avtal. 


KULTURRÅDET 
LIS sökte i oktober 2020, 71.000 kr i bidrag från Kulturrådet för inställda evenemang och 
beviljades 53.200 kr. Lis sökte i december bidrag för särskilda behov i kulturlivet på 
109.000 kr. kr och beviljades 43.600 kr. LIS ansöker varje år om ett bidrag från Statens Kul-
turråd. Där söker vi både verksamhets- och utbildningsbidrag. Under verksamhetsåret 
beviljades ett verksamhetsbidrag på 70.000, men inget utbildningsbidrag. Årets bidrag är 
en höjning på 10.000 kr mot vad vi brukar tilldelas. Totalt sett har vi under året tilldelats 
nästan 170.000 från Kulturrådet. Med tanke på att årets resultat trots detta redovisar en 
förlust på drygt 63.000 kr så förstår alla hur viktiga dessa bidrag har varit för LIS. 


UTBILDNINGAR 
Under året har LIS haft följande 
utbildningar: 


Två författarseminarium för 
kvinnor med Anna Bromee.  
 
Dessa skedde via Zoom och 
i samarbete med ATR. Er-
farenheten från dessa dis-
tansutbildningar var enbart 
positiva. I framtiden kan fler 
kurser komma att anordnas via 
distansutbildningar. Samarbetet med ATR kommer att fortsätta då det genererar ett 
större utbud samtidigt som kostnader kan hållas nere. 


MEDLEMSVÅRD / MEDLEMSSERVICE 
Rådande omständigheter har tyvärr inneburit att styrelsen inte har kunnat bedriva den 
medlemsvård styrelsen medvetet har satsat på under de senaste åren. Pandemin och 
budgeten satte stopp för styrelsens besök hos våra medlemmar. Därmed har av naturliga 
skäl inte några utmärkelser delats ut under verksamhetsåret. En positiv sak är dock att 
revygrupper har hört av sig till kansliet för att få hjälp med att leda deras digitala 
årsmöten. Andreas och Stig har medverkat vid två sådana tillfällen. Det stora arbetet med 
medlemsvården har till största del varit att informera våra medlemmar om tips och råd 
kring läget angående konsekvenser av pandemin. Exempelvis har tips om ansökan 
rörande Kulturrådets bidrag delgetts medlemmarna. 
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REVY-SM  
Då det under juryarbetet inför SM inte hade fattats ett beslut om att ställa in festivalen 
2000 genomförde jury 1, bestående av utsedda revygrupper, sitt uppdrag i vanlig 
ordning. Då det senare beslutades att ställa in festivalen 2020 ville styrelsen ändå använda 
sig av juryns möda och noga genomförda arbete. Dessutom ville styrelsen att 
revygruppernas arbete inte skulle vara förgäves. LIS-styrelsen tog därför, utifrån juryns 
bedömning, ut ett finalfält i samtliga klasser, vars resultat offentliggjordes. 
 
Povels Penna tilldelades: 
Inget pris delades under verksamhetsåret. 


Bosse Parnevikstipendiater: 
Inga stipendier utdelades då det var mycket osäkert om de utbildningar man sökt medel 
för skulle kunna genomföras med tanke på Coronarisken. 


AVSLUTNING 
Det gångna verksamhetsåret har på olika sätt, varit ett påfrestande år för många av oss. 
Många har på flera sätt drabbats negativt av den pandemi som påverkat våra liv. Den so-
ciala kontakten med nära och kära har blivit lidande och flera har oroats av  bekanta som 
drabbats av Covid. Inom arbetslivet har det vara stora omställningar och för många ung-
domar har skolgången varit extra betungande. Vardagen har kort sagt varit svår ibland. Då 
gäller det att hitta ljusglimtar i livet och på många håll har kreativiteten flödat hos våra 
medlemmar. Flera har ansett att man under dessa omständigheter måste se till att göra 
vad man kan för att göra livet lite enklare och gladare. Därför har flera av våra medlems-
grupper använt sig av den digitala tekniken för att sprida lite ljus och värme till sin publik. 
Ett antal revygrupper kommer även att roa sin publik med sommarrevyer när så blir 
möjligt. LIS:s styrelse har funderat mycket över organisationens roll och även sin egen roll. 
Vad kan vi göra bättre och hur kan vi arbeta för att göra det enklare för våra medlemmar? 
Några goda idéer har landat och några bearbetas fortfarande i våra hjärnor. Styrelsen 
hoppas innerligt att våra medlemmars verksamhet så snart som möjligt kan bedrivas utan 
restriktioner av något slag samt att Sverige och den övriga världen kan lägga pandemin 
och dess effekter bakom sig. 


SLUTORD 
Den av årsmötet 2020 beslutade verksamhetsplanen och rambudgeten har varit instruk-
tioner till styrelsen. Styrelsearbetet innebär ett stort ansvar och tas på största allvar av 
samtliga inom styrelsen. För att klara av uppdraget på bästa sätt måste man som 
styrelseledamot ta cirka 8 dagars ledighet/semester årligen från sina arbeten, lägg till det-
ta tre eller fyra helger. Styrelsen inom LIS är en väl fungerande arbetsgrupp där alla deltar 
i de olika arbetsprocesserna. Under det gångna året har det bildats en rad arbetsgrupper 
som arbetat med att ta fram underlag till styrelsemöten. På så sätt har mötena effektiviser-
ats och frågeställningarna blir bättre genomlysta och förhoppningsvis tydligare för alla 
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och en var. AU förbereder numera stora och svåra frågor för att underlätta beslutsfat-
tandet. Det råder ett bra arbetsklimat inom styrelsen vilket gör att arbetet går smidigt och 
leder till resultat. Samarbetet med förbundssekreteraren fungerar helt klanderfritt. An-
dreas bidrar ofta med nya tankar och idéer.  


Styrelsen vill härmed tacka medlemmar, övriga förtroendevalda, samarbetspartners, för-
bundssekreteraren och våra revisorer för ett gott samarbete under det gångna verk-
samhetsåret. 
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EKONOMISK INFORMATION 
Alla siffror är avrundade till närmaste tusental, varför summeringar ibland kan se felaktiga 
ut på någon tusenlapp. 


Löner & ersättningar 


Vinstdisposition 


Post 2021-04-30 Budget 2020-04-30 Notering


Styrelse 20’ 20’ 18’


Fast anställda 201’ 200’ 199’


Post 2021-04-30 2020-04-30 Notering


Ingående balanserade vinstmedel 236’ 275’


Årets resultat -63’ -39’


Utgående vinstmedel 173’ 236’
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Resultaträkning 


Post 2021-04-30 Budget 2020-04-30 Notering


Rörelsens intäkter 443’ 572’ 686’ Not 1


Rörelsens kostnader 501’ 560’ 697’ Not 1


Resultat före avskrivningar, 
finansiella intäkter & kostnader


-57’ 14’ -11’


Avskrivningar 0 0 0


Resultat efter avskrivningar, 
finansiella intäkter & kostnader


-57’ 14’ -11’


Avsättningar till fonder 0’ 0 15’


Resultat efter avsättningar till 
fonder


-57’ 14’ -26’


Ränteintäkter 0’ 0 0’


Ränte- & bankkostnader samt 
övriga finansiella kostnader


1’ 2’ 4’


Resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader


-58’ 12’ -31’


Skatter 5’ 9’ 9’


REDOVISAT RESULTAT -63’ 3’ -69’ Not 1
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Balansräkning 


Post 2021-04-30 2020-04-30 Notering


TILLGÅNGAR


Kassa, bank, postgiro 592’ 620’


Kortfristiga fordringar 11’ 28’


Maskiner & inventarier 0 0


Varulager 30’ 30’


SUMMA TILLGÅNGAR 633’ 679’


SKULDER & EGET KAPITAL


Kortfristiga skulder 88’ 69’ Not 2


Festivalfond 100’ 100’


Jubileumsfond 106’ 106’


Inventariefond 27’ 27’


Verksamhetsfond 140’ 140’


Utmärkelsefond 0’ - Not 3


Eget kapital & balanserade 
vinstmedel


173’ 276’


Redovisat resultat -63’ -39’ Not 1


SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 633’ 679’
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Notanteckningar och avvikelserapporter 


Not 1   
Förklaringarna till detta ges i rubriken Ekonomi ovan. 


Not 2   
Häri finns upplupna styrelsearvoden á 56’ kr och upplupna arbetsgivaravgifter och semesterersättning. 


Not 3 
I och med att LIS av bokföringstekniska skäl inte periodiserar inköp av SM-priser måste medel sparas genom 
fondering för att cirka var femte år köpa in SM-priser, vanligen till en kostnad av cirka 75’ kr. 
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Blomstermåla 2021-07-14 


STYRELSEN 


Stig Josfalk Bergman   Owe Martinsson   Anette Jakobsson 


Anton V Härder   Lennart Sydh    Cecilia Brunosson 


Linda Jonsson 


Digitala signaturer på efterföljande sidor 


KANSLIET 


Andreas Zetterberg 


Digital signatur på efterföljande sidor 


REVISORER 


Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har angivits 2021-05-26 


Ingemar Bengtsson   Johanna Sandström 


Digitala signaturer på efterföljande sidor 
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