Årsmöte 2013-03-18 på Playhouse Teater

1. ÖPPNANDE AV MÖTET
Föreningens ordförande Malin Lundgren förklarar mötet öppnat.
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
3. ÅRSMÖTETS UTLYSANDE
Kallelse har utgått enligt stadgarna, en månad innan. Utlysandet godkändes.
4. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
a) Ordförande
Till mötesordförande valdes Mireille Bergenström
b) Sekreterare
Till mötessekreterare valdes Titti Grahl
c) Två justerare
Till mötesjusterare valdes:
Ulla Lidström och Anders Jörlén
5. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Mötesordföranden Mireille Bergenström läser upp
verksamhetsberättelsen för 2012.
Medlemmar uttryckte uppskattning för den rikliga aktiviteten i
föreningen.
En medlem anmärker att det finns många aktiviteter som
medlemmar utan dator ej får information om och därmed missar.
Styrelsen och några andra medlemmar påpekar att alla har
möjlighet att gå till ett bibliotek och få hjälp att titta på föreningens
hemsida där alla aktuella evenemang i föreningens regi publiceras.
Scenpass Stockholm är en ideell förening så det finns varken
ekonomiska eller personella resurser för postala utskick. En annan
medlem säger att man måste lära sig att söka den information man
vill ha.
Styrelsen lyssnar på synpunkterna från medlemmarna utan dator
och skall titta på hur man kan underlätta informationshämtningen.

6. REVISORERNAS BERÄTTELSE
Genomgång av balans- och resultatrapport. Mötesordförande läser
upp revisorsberättelsen och revisorns uttalande där revisor Per
Lindblom tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
7. ANSVARSFRIHET
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖRETAG/ORGANISATIONER
Oförändrad avgift på 1500 kr för företag och organisationer.
9. VAL AV FUNKTIONÄRER TILL STYRELSEN
a) Ordförande
Till ny ordförande väljs Jane Bertilsdotter Bujila
b) Kassör
Styrelsen lägger ut det på Anders Holmvall, Hefab Redovisning
c) Styrelseledamöter
Camila Kempe (2 år)
Daniel Forslund (2 år)
Titti Grahl (2 år)
Agneta Ahlin (2 år)
Hanna Melanton Appelfeldt (1 år)
Kersti Öberg (1 år)
d) Revisorer
Till revisor väljs Per Lindblom, Allians
e) VAL AV VALBEREDNING
Valberedningen sitter kvar: Jonny Jergander, Birgitta
Hultgren, Doris Jergander
10. MOTIONER
Inga motioner har inkommit.
11. ÖVRIGA FRÅGOR
En fråga från en medlem: Varför stämmer inte medlemsintäkterna
överens med antalet medlemmar?
Svar från styrelsen: För det första finns det olika avgifter: 120 kr för
fullt pris, 80 kr för familjemedlem och 50 kr för ungdomar upp till 26
år. För det andra drar Riksteatern 40 kr från varje inbetalad
medlemsavgift för administrativa kostnader samt en avgift för
kongressen (som hålls vart 3:e år och som är Riksteaterns
beslutande organ).
En medlem efterlyser fler evenemang liknande de som har
genomförts på Unga Dramaten under det gångna verksamhetsåret:
träffar på en teater där medlemmarna får möjlighet att följa en
föreställnings utveckling och höra alla inblandade (regi, musik,

kläder osv.) berätta om sin del.
12. AVSLUTNING
Mötet avslutas.
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