
Stockholms Riksteaterförening 

  

Årsmötet 10 mars 2009 
  

    
1.   ÖPPNANDE AV MÖTET 

·       Ordförande Gunilla Grimstål hälsade samtliga välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

  

2.   GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

·       Mötet beslöt att godkänna dagordningen. 

3.   ÅRSMÖTETS UTLYSANDE 

·       Kallelse har utgått enligt stadgarna, en månad innan. Godkändes. 

·       Fråga: Varför flyttades årsmötet ifrån Kägelbanan? Svar: En 

kostnadsfråga. 

  

4.   VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

·       Mötet valde Mireille Bergenström till mötets ordförande 

·       Mötet valde Daniel Forslund till sekreterare 

·       Mötet valde Anders Jörlén och Barbro Korent till justerare/rösträknare 

  

5.   STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

·       Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes att läggas till 
handlingarna 

·       Resultat- och balansräkningen presenterades. Önskemål fanns att denna 

görs tillgänglig för medlemmarna tidigare, detta år var den försenad pga att 

det tagit lång tid att ta över från föregående kassör 

  

7.   REVISORERNAS BERÄTTELSE 

·       Två rättelser: Rätt år är 2009. Interimstyrelsen ska vara enbart 

styrelsen. 

  

7.   ANSVARSFRIHET 

·        Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

  

8.   FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖRETAG/ORGANISATIONER 

·       Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, vilket årsmötet godkände. 

  

9.   STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 

·       Ordföranden presenterade verksamhetsplanen för 2009, som 

diskuterades. 

·       Fråga: Varför får man inte information om man inte har dator? Svar: 

Portokostnader, hantering. 

·       Fråga: Vet man hur många som inte har dator? Svar: Ca 1500 har inte 

angett e-postadress men insamling av aktuella adresser pågår. 

·       En rad olika förslag på medlemsservice framfördes: 

○     Använd sms via mobiltelefon 

○     Inför ett telefonnummer dit medlemmarna kan ringa för att få info om 

erbjudanden. 

○     Gör riktade utskick för att erbjuda medlemskap i Riksteatern. Annonsera. 



○     Skapa frivilliga arbetsgrupper för att stötta styrelsen 

·       Mötet antog verksamhetsplanen 

  

10.   STYRELSENS BUDGETFÖRSLAG 

·       Det förelåg inget färdigt budgetförslag och detta diskuterades ingående. 

·       Mötet beslöt att det är styrelsens ansvar att planera budgeten för att på 

bästa möjliga sätt genomföra den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen. 

Eftersom föreningen har en god ekonomi, kan t ex en större satsning på 

marknadsföring av medlemskapet göras. 

  

11.   VAL AV FUNKTIONÄRER TILL STYRELSEN 

·       Malin Lundgren valdes till ordförande på två år 

·       Eva Erdman kvarstår som kassör ett år 

·       Till nya ledamöter valdes Gunilla Grimstål (2 år), Jonas Reinicke (2 år), 

Jenny Ivarsson (2 år) samt Sanna Danell (2 år) 

·       Stina Dahlström och Daniel Forslund kvarstår som ledamöter ett år. 

·       Fredrik Pettersson valdes till revisor (nyval 2 år) 

·       Janne Virmark valdes till revisorsersättare (nyval 2 år) 

  

12.    VAL AV VALBEREDNING 

·       Till ny valberedning valdes Mariana Vodovosoff (omval), Sofie Lönn 

(nyval) och Andreas Dahlgren (nyval). 

  

13.    MOTIONER 

·       Inga motioner hade inkommit. 

  

14.    ÖVRIGA FRÅGOR 

·        Fråga: När har ni nästa medlemsmötet? Svar: Nästa årsmöte samt 

scenpasskvällarna kan anses som medlemsmöten 

  

15.    AVSLUTNING 

·       Nyvalda ordföranden Malin Lundgren avslutade årsmötet 

  

  

  

  

  

  

  

                   Mireille Bergenström                                                           Daniel Forslund 

                   Mötesordförande                                                               mötessekreterare 

  

  

  

  

                   Justeras: 

  

  

  

                   Anders Jörlén                                                                                     Barbro 

Korent 

  


