
Stockholms Riksteaterförening 
  

Årsmötet 16 mars 2010 
Närvarande: 83 personer enligt lista bifogad originalprotokollet. 

     

1.                      ÖPPNANDE AV MÖTET 

· Ordförande Malin Lundgren 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.  

  
4. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

· Mötet valde Mireille Bergenström till mötets ordförande 

· Mötet valde Daniel Forslund till sekreterare 

· Mötet valde Barbro Korent och Stefan Öhult till justerare tillika rösträknare 

  

 5. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

· Klargörande: Titti Grahl har fungerat som adjungerad styrelsemedlem efter ett misstag vid 
valen 

på förra årsmötet 

· Fråga: Vilka medlemsgrupper är det som har försvunnit? 
Svar: Vi ska kolla upp det 

· Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes att läggas till handlingarna 

· Fråga: Vad menas med föreställningskostnad scenpass 12 000:-? 
Svar: Föreställningen Fröken Julie som vi köpte i Hågelbyparken sommaren 2009. 

· Fråga: Vem är delägare 1 och 2? 
Svar: En motpost för ingående saldo från förra året 

     
6. REVISORERNAS BERÄTTELSE 

· Revisiorernas berättelse godkänns 



     
7. ANSVARSFRIHET 

· Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

     

     
8. FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV § 17 I STADGARNA 

· Styrelsen arbetar utan ersättare vilket fungerar bra. Mötet beslöt på styrelsens förslag att 
stadgarna korrigeras utifrån detta. 
  

9. ANTAGANDE AV STADGAR 

· Mötet godkände stadgarna i sin helhet. 

     
10. a FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖRETAG/ORGANISATIONER 

· Styrelsen föreslog oförändrad avgift för organisation/företag 1 500 kr, vilket årsmötet godkände. 

  
10.b VERKSAMHETSPLAN 2010 

· Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för innevarande år, 2010. 
     

11. VAL AV FUNKTIONÄRER TILL STYRELSEN 

·                      Valda 2009 på två år, med ett år kvar: 
ordförande - Malin Lundgren 
kassör - Eva Erdman 
ledamöter - Sanna Danell , Jenny Ivarsson,  Jonas Reinicke. 

·                      Valda av årsmötet 2010 på två år: 
ledamöter - Stina Dahlström (omval), Daniel Forslund (omval) samt Ingegerd Rönnberg 
(nyval), Titti Grahl (nyval) 

·                      Revisor, med ersättare, valda 2009 på två år med ett år kvar: 
Fredrik Pettersson, med Janne Virmark som revisorsersättare. 

     
12. VAL AV VALBEREDNING 

· Till ny valberedning valdes Birgitta Hultgren, Jonny Jergander (sammankallande) samt Ingrid 
Ursing. 

  
13. MOTIONER 

· Inga motioner hade inkommit. 
  
14. ÖVRIGA FRÅGOR 



· Inga övriga frågor 
     
15. AVSLUTNING 

· Ordföranden Malin Lundgren avslutade årsmötet 

  

  

Daniel Forslund, sekr                                          Mireille Bergenström, mötesordf. 

  
Justerat: 

  

                            Barbro Korent                                                         Stefan Öhult 


