Riksteatern Osby
Protokoll fört vid föreningens årsmöte 3 mars 2018.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Hans-Gösta Hansson öppnar mötet och hälsar 42 medlemmar välkomna.

2.

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet har utlysts på föreningens hemsida samt via mail och brev till
medlemmarna.
Mötet förklaras behörigen utlyst.

3.

Fastställande av röstlängd
Röstlängd tilllika medlemsmatrikel fastställes.

4.

Val av mötesfunktionärer
Till mötets ordförande väljes Sonja Svenle-Pettersson och till sekreterare Inger
Frigell.
Till justerare tillika rösträknare utses Dag Ivarsson.

5.

Fastställande av dagordning
Framlagd dagordning fastställes.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomirapport
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ( bil. 1) har delgivits
medlemmarna via e-post och brev.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt
lägga dessa till handlingarna.

7.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses upp av revisor Lars-Olof Nilsson.( bil 2)
Årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.

Fastställande av avgifter och arvoden till styrelsen m fl
Avgifter och ersättningar fastställes av årsmötet enligt följande förslag från styrelsen:
• Medlemsavgift, enskild medlem 150 kr, ungdom (t.o.m. 25 år) 50 kr,
familjemedlem 80 kr. Dessa avgifter är beslutade av Riksteaterns kongress
2015.
• Medlemsavgift för organisation 150 kr. Oförändrat.
• Ersättning för tele, data och skrivare till ordförande, sekreterare,
medlemsombud, kassör samt sammankallande i arbetsgrupper:
Kostnadsersättning om 1200 kr/år. Oförändrat.
• Fribiljetter: En biljett till ledamot i styrelsen samt till eventuell ersättare i
styrelsen. En biljett till sammankallande i valberedningen. Övriga fribiljetter
till aktiva förtroendevalda beslutas av styrelsen. Recensent eller
medierepresentant, som skriver om teatern, har fribiljett. Södra Sveriges
Riksteaterföreningar har två biljetter till styrelseledamöter i mån av plats
enligt beslut i Riksteatern Skåne och i Sjulänsgruppen.
• Reseersättning enligt skattefritt ersättningsbelopp (f n. 18,50 kr/mil)
Oförändrat.

10.

Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ändras från 9 till 10 personer.
Årsmötet beslutar att antalet ledamöter ändras från 9 till 10.
Ordförande väljs udda och kassör jämna år.
Ordförande Hans-Gösta Hansson är vald till 2019.
Följande ledamöter är valda till 2019:
• Frigga Bäck
• Inger Frigell
• Ingela Lindström
Valberedningen föreslår att:
• till bokföringskassör på 2 år välja Yvonne Klintenheim. (Omval)
• till ledamot på två år välja Helena Ståhl.(Omval)
• till ledamot på två år välja Anna Werner-Pettersson.(Omval)
• till ledamot på två år välja Cecilia Billing.(Omval)
• till ledamot på två år välja Jimmi Sjölander. (Nyval)
• till ledamot på ett år välja Tina Andersson. (Fyllnadsval)
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

11.

Val av Arbetsgruppen för vuxenteater
Valberedningen föreslår att
• till sammankallande för 1 år välja Anna Werner-Pettersson.
• till ledamöter för 1 år välja Carina Alpar, Margareta Hall, Leif Malmqvist, Eva
Månsson, Kersti Mårtensson, Kerstin Möller och Katarina Sjölander.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

12.

Val av medlemsombud
Valberedningen föreslår att till medlemsombud på ett år välja Maritha Forsberg.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13.

Val av ansvariga för arbetsgrupper för 1 år.
Valberedningen föreslår att
• till sammankallande i Skolteatergruppen välja Frigga Bäck med Anders
Bjerstedt som ersättare.
• till sammankallande i Familjeteatergruppen välja Cecilia Billing med Kerstin
Möller som ersättare.
• till Ungdomsteatergruppen välja Cecilia Billing.
• till sammankallande i Gruppen för teaterresor välja Maritha Forsberg med
Inga-Lill Boström som ersättare.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

14.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för 1 år.
Valberedningen föreslår att
• till revisorer välja Pia Lindvall-Bengtsson och Lars-Olof Nilsson.
• till revisorssuppleanter välja Christina Mårtensson och Kerstin Näs.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

15.

Val av valberedning.
Till valberedning föreslås
• Gunilla Clemén, sammankallande
• Gerd Jönsson
• Claes Lindahl
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

16.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

17.

Mötets avslutande
Mötesordföranden Sonja Svenle-Pettersson tackar för visat intresse och förklarar
årsmötet avslutat.

18.

Avtackning
Hans-Gösta Hansson framför föreningens tack till mötesordföranden och till
avgående förtroendevalda.
Efter mötet får deltagarna lyssna till Bengt Hall, som berättar om sitt yrkesliv som
ledare för flera av landets främsta teater- och musikinstitutioner.
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