Protokoll till årsmötet 2017 på Teater Tribunalen
Måndag 20 Mars 2017
Deltagare: 26 medlemmar
+ 8 från styrelsen
(Camila Fekete, Jane Bertilsdotter Buijilia, Titti Grahl, Hanna Melanton Appelfeldt, Mia Hertler, Agneta
Ahlin, Kersti Öberg, Samuel Skoglund)
+ 3 från valberedningen
(Lollo Sjödin/Teateralliansen, Elisabeth Nilsson/Dansalliansen, Lotta Kraft/Folkoperan)
1. Öppnande av mötet
Föreningens ordförande Camila Fekete 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
Mötet valde Margareta Goldie Tegerstedt.
b) Sekreterare
Mötet valde Titti Grahl
c) Två justerare tillika rösträknare:
Ulla Lidström
Anders Lundströms gata 10, 16973 Solna
Telefon: 08- 35 63 00
Anniqua Andreasson
Tyska skolgränd 2, 11131 Stockholm
Telefon: 073-999 78 94
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ledamot Titti Grahl läser upp verksamhetsberättelsen för 2016.
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
Medlemsavgiften är höjd 2016 från 120 för enskilda personer till 150 kr. Detta enligt ett beslut på
Riksteaterns kongress 2015. Avgiften fastställdes.
9. Val av funktionärer till styrelsen
a) Ordförande
Camila Fekete, valdes om på 2 år
b) Kassör
Anders Holmvall, valdes 2016, sitter 1 år till
c) Styrelseledamöter
Jane Bertilsdotter Bujila, valdes om på 2 år
Agneta Ahlin, valdes om på 2 år
Titti Grahl, valdes om på 2 år
Hanna Melanton Appelfeldt, valdes 2016, sitter 1 år till
Mia Hertler, valdes 2016, valdes 2016, sitter 1 år till
Kersti Öberg, valdes 2016, valdes 2016, sitter 1 år till
Samuel Skoglund, valdes 2016, valdes 2016, sitter 1 år till
d) Revisorer / Revisorersättare
Per Lindblom, Allians Revision och Redovisning AB
Firmatecknare i föreningen är sedan 2012 Jane Bertilsdotter Bujila och Titti Grahl.
10. Val av valberedning
Omval 1 år till, enligt önskemål ej 2 år:
Lollo Sjödin/Teateralliansen
Elisabeth Nilsson/Dansalliansen
Lotta Kraft/Folkoperan
Valberedningen uppmanar styrelsen att leta efter nya personer till valberedningen som ska väljas in 2018.
11. Motioner
Inga motioner har kommit in.
12. Övriga frågor
1.Styrelsens ledamot Titti Grahl tar upp en fråga om arrangerade bussresor. Styrelsen har under 2017
arrangerat två teaterresor, en till Uppsala stadsteater och en till Västmanlands Teater. Intresset har dock
inte varit så stort bland medlemmarna. Resan till Uppsala lockade ca 20 och resan till Västerås enbart 6
medlemmar. Styrelsen undrar om det beror på att resan skall ske på egen hand, med tåg eller buss eller bil
- och alltså inte är en arrangerad bussresa. Det har dock tidigare framkommit med tydlighet att
medlemmarna är intresserade av att åka på teaterresor. Scenpass Stockholm är ingen resebyrå och kan inte
ta på sig ansvaret att fungera som en sådan, med allt vad som rör försäkringar och dylikt. Men styrelsen tar
gärna på sig uppdraget att undersöka om en arrangerad teaterresa med buss lockar fler medlemmar än en
resa där medlemmarna själva står för resan. Att hyra en buss är en stor kostnad. Styrelsen undrar om mötet

kan ge styrelsen mandat att ordna en arrangerad bussresa och hyra en buss i syfte att undersöka det ovan
nämnda .Mötet ger styrelsen mandat.
Tre förslag från medlemmar:
a. Sätt en deadline efter bussbolaget. När är sista osa-dagen för bussbolaget att få bekräftelse?
Medlemmarna måste ha anmält sig och betalat innan dess.
b. Beskriv problemet för medlemmarna - så att de vet att de måste osa i tid.
c. Ge icke-medlemmar en chans att följa med - lägg på 150 kr som ett medlemskap kostar så blir de
medlemmar i och med resan.
2. Styrelsen tar upp teatercirkeln TALA OM TEATER som är inne på sin 9:e säsong och ber mötesordförande
Margareta Goldie Tegerstedt att berätta om verksamheten då hon är cirkelledare tillsammans med
Ingegerd Rönnberg. Detta som en inbjudan till övriga mötesdeltagare. En mötesdeltagare nämner även
initiativet "Från ax till limpa" som har arrangerats på Fria teatern under februari-mars som en mycket
lämplig scenkonstaktivitet.
3. En medlem ansåg att Scenpassrabatten har minskat på senare år. Det gav styrelsen en anledning att
berätta hur avtalen med samarbetsscenerna fungerar. Scenpassrabatten bestäms av samarbetsscenen, inte
av Riksteatern. Det är inga subventioner, utan rabatter som samarbetsscenerna står för. Oftast är det 25%.
Men det finns undantag som scenerna själva reglerar, exempelvis vad det gäller gästspel eller premiärer. På
Stadsteatern har det alltid varit 10 %. På Operan gäller 50% om man bokar biljett efter klockan 15 på
föreställningsdagen. Allt detta står på Riksteaterns medlemssida på webben: www.riksteatern.se/medlem
4. En medlem anser sig inte få del av utbudet då hen inte har en dator. Styrelsen hänvisar till tidigare
årsmötesprotoll för vidtagna åtgärder: Det finns en informationstelefon med föreningens egna aktiviteter,
alla extraerbjudanden från samarbetsscenerna läggs upp på Scenpass Stockholms hemsida, och på
Facebook, görs om till pdfer och skickas till Kulturdirekts informationsdisk i Kulturhuset Stadsteatern där de
sätts in i en pärm som alla medlemmar kan ta del av. De medlemmar som har behov av personlig kontakt
har också möjlighet att ringa en "telefonkompis" i styrelsen. Mötesordförande uppmanade medlemmen att
anmäla sig till en datakurs då det finns på alla bibliotek.
13. Mötet avslutas
Justeras:

Datum:

Datum:

_________________________
Anniqua Andréasson

_________________________
Ulla Lidström

Stockholms riksteaterförening/Scenpass Stockholm, co Åström, Källv 52, 122 63 Enskede
Org nr: 802454-1644

