
 

Protokoll till årsmötet 2015 på Teater Tribunalen 

Tisdag 17 Mars, 2015 kl 18.00 
Deltagare: 46 medlemmar + 7 från styrelsen 
 
1. Öppnande av mötet 
 
2. Godkännande av dagordning 
 
3. Årsmötets utlysande 
Godkändes 
 
4. Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförende 
Mötet valde Mireille Bergenström 
 
b) Sekreterare 
Mötet valde Daniel Forslund 
 
c) Två justerare tilllika rösträknare 
Karin Person-Berg 
Svarvargatan 18 
112 49 Stockholm 
Mobil: 073-7758519 
 
Margareta Goldie Tegerstedt 
Tulegatan 49 
113 53 Stockholm 
Mobil: 070-2754977 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
11 olika aktiviteter genomförda 
Överskottet från årets budget ska gå till marknadsföring 
Fråga: Varför är räntekostnader negativa? Svar: Det är intäktsränta. Antagligen felskrivet. 



 
6. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse godkänns 
 
7. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljad ansvarsfrihet 
 
8. Fastställande av medlemsavgift företag/organisationer 
För organisationer är avgiften på 1000 kr. 
120 för enskilda personer, 80 per person med familjerabatt. 
 
9. Val av funktionärer till styrelsen 
a) Ordförande  
Camila Fekete, omval 2 år (ny ordförande) 
 
b) Kassör 
Anders Holmvall, vald 2014, 1 år kvar 
 
c) Styrelseledamöter 
Jane Bertilsdotter Buijilia, omval 2 år (fd ordförande) 
Agneta Ahlin, omval 2 år 
Daniel Forslund, omval 2 år 
Titti Grahl, omval 2 år 
Hanna Melanton Appelfeldt, omval 1 år 
Mia Hertler, vald 2014, 1 år kvar 
Kersti Öberg, vald 2014, 1 år kvar 
 
d) Revisorer / Revisorersättare 
Per Lindblom 
 
10. Val av valberedningen 
Lollo Sjödin/Teateralliansen 
Elisabeth Nilsson/Dansalliansen  
Lotta Lindström/Folkoperan 
 
11. Motioner 
Inga motioner har kommit in 
 
12. Övriga frågor 

● Förslag: Kan vi göra en repris Dag Kronlunds föreläsning på Dramaten? 
● Förslag: Kan vi ta en avgift då personer inte kommer till en föreställning och inte har 

avanmält sig. Styrelsen ska utreda det. 
● Fråga: Hur ska man avanmäla sig om man är blir sjuk? Svar: Man ska maila till oss för 



att avanmäla sig. 
● Fråga: Kan man chansa och komma för att få vara med om personer inte kommer? 

Svar: Styrelsen ska utreda. 
● Fråga: Varför får man inte reda på våra program? Svar: Styrelsen har inte resurserna att 

ring/skicka information till alla medlemmarna. 
● Fråga: Varför är det sådan oordning i pärmen? 
● Fråga: Kommer vem som helst in och kan se programmet? Svar: Ja 
● Förslag: ℅ (care of) mail adress kan registreras som kan förmedla information 
● Förslag: Stadsbiblioteket kan ha en dator som man kan använda 

 
 
13. Avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justering 
 
_________________________ _________________________ 
Karin Person-Berg Margareta Goldie Tegerstedt 



 
 
 


