Stockholms Riksteaterförening

Årsmötet 21 mars 2011
Närvarande: 66 medlemmar
1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Årsmötets utlysande
Kallelse har utgått enligt stadgarna, en månad innan. Godkändes
4. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförende
Mötet valde Mireille Bergenström
b) Sekreterare
Mötet valde Daniel Forslund
c) Två justerare och två rösträknare
● Bo Hertz
Bankir Zethraeus väg 104
13934 Värmdö
bo.erik.hertz@gmail.com
● Gunnar Ericsson
Nybykroken 3
16370 Spånga
Mobilnr 0703161870
gunnareriksson@glocalnet.net
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
Revisiorernas berättelse godkänns
7. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljad ansvarsfrihet
8. Förslag till tillägg i § 17 i stadgarna
Tillägget att ordförenande har utslagsröst godkändes

9. Antagande av stadgar
Mötet godkände stadgarna i sin helhet
10. Fastställande av medlemsavgift företag/organisationer
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter på 1000 kr, vilket årsmötet godkände
Bättre att vinna med medlemmar istället för att höja avgiften.
11. Val av funktionärer till styrelsen
a) Ordförande
Jonas Renike tillträder som ordförande på 1 år
b) Kassör
Styrelsen utser en kassör senare, b stryks
Fråga: Vad kostar en avlönad kassör? Svar: Vet ej
Fråga: Har vi tidigare tagit in en kassör? Svar: Nej
c) Styrelseledamöter
William Wenner ny medlem på 2 år, inte närvarande
Christer Fridolfsson ny medlem på 2 år, inte närvarande
Malin Lundgren, Titti Grahl, Jenny Ivarsson kvarstår som styrelseledamöter på 1 år
Daniel Forslund kvarstår som styrelseledamot på 2 år
d) Revisorer / Revisorersättare
Per Lindblom utsedd till revisor
Gunnar Ericsson utses till revisorersättare
12. Val av valbredningen
Ingrid Ursing avgår
Jonny Jargander, Birgitta Hultgren kvarstår
Doris Jergander föreslagen och vald
13. Motioner
Inga motioner har kommit in
14. Övriga frågor
Fråga: Kommer telefontjänsten vara kvar? Svar: Ja
Fråga: Vad kommer pengarna och gå till? Svar: Verksamhetsberättelsen
Styrelsen: Kom gärna med förslag och hjälpa till som volontärer
Publikförslag: Ni måste synas bättre
Svar: Vi syns i biljettkassor, via annonser
Skicka gärna in förslag på på nya sätt att synas till mailadressen (Titti)
Styrelsen: Vi har jobbat för att få ner medelåldern, volontärarbetet bör lyftas fram
Fråga: Varför är målet just 4000? Svar: 4000 är en lagom summa för teater-resornas storlek och
anmälningsjobbet

Publikförslag: Rabatten kan läggas ihop vid årets slut
Fråga: Engagera yngre, vilken ålder? Skolor? Skolresor? Svar: Det finns grupper som inriktar
sig på skolor redan.
Konserter? Kollas
Fråga: Kom man få info via post? Svar: Nej för dyrt, telefonen finns.
15. Avslutning

