
 

Protokoll till årsmötet 2014 på Playhouse Teatern 

Tisdag 18 Mars, 2014 kl 18.00 
Deltagare: 45 medlemmar + 7 styrelse 
 
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 

● Margareta Goldie Tegerstedt  
Rindögatan 10, 115 36 Stockholm  
Mobil: 070-275 49 77 Telefonnummer: 08-21 09 28  
m.gt@comhem.se 
 

● Anniqua Andréasson 
Västerlånggatan 60 111 29 Stockholm 
Telefonnummer: 08-10 22 51  
anniqu@hotmail.com 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9 olika aktiviteter genomförda 
 
6. Revisorernas berättelse 

mailto:m.gt@comhem.se


Revisiorernas berättelse godkänns 
 
7. Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljad ansvarsfrihet 
 
8. Fastställande av medlemsavgift företag/organisationer 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter på 1500 kr, vilket årsmötet godkände. 
 
9. Val av funktionärer till styrelsen 
a) Ordförande  
Jane vald ordförande är på 2 år, 1 år kvar 
 
b) Kassör 
Anders Holm jobbar mot ersättning, ideell kassör är för krävande 
 
c) Styrelseledamöter 
Daniel 2 år 1, år kvar 
Titti vald på 2 år, 1 år kvar 
Agneta vald på 2 år, 1 år kvar 
Camilla vald på 2 år, 1 år kvar 
Hanna väljs om på 1 år 
Kersti väljs om på 2 år 
William avgår 
Mia Hertler ny medlem  
 
d) Revisorer / Revisorersättare 
Per Lindblom utsedd till fortsatt revisor 
Årsmötet ansåg att Suppleant inte behövs, det räcker med Per Lindblom som revisor 
 
10. Val av valbredningen 
Årsmötet ansåg att Jonny får fortsätta ensam som valberedning 
 
11. Motioner 
Inga motioner har kommit in 
 
12. Övriga frågor 

● Kan man återupprepa vissa framgångsrika aktiviteter som vissa kanske har missat? 
● För de som inte har datorer: Hur ska de tillgodogöra sig information? Nu finns hemsida, 

infotelefon (som informerar om föreningens egna stora aktiviteter som planeras med god 
framförhållning) och möjlighet att ta del av all annan info samt extraerbjudanden från 
samarbetsscener in en pärm i Kulturdirekts disk i Kulturhuset. 

● En medlem tar upp hur föreningen Dramatens vänner löst problemet; genom att 
använda sig av faddrar. Styrelsen tittar närmare på detta. 



● Går det och upprepa träffarna på Unga Dramaten där vi fått följa flera föreställningar, 
som Mme Bovary, Unge Werther? Styrelsen tar upp det till diskussion. 

 

 
13. Avslutning 
 
 
  



Justering 
 
_________________________ _________________________ 
Margareta Goldie Tegerstedt Anniqua Andréasson 
 
 
 


