




















































 

Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr 11 123 - 134 2013-12-18 sida 1 (2) 

 

123 Mötets öppnande 

Möte öppnas av Ingvar. 

124 Närvaro  

Ingvar, Gunnar, Kaj, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Gunilla, Liselotte, Erik samt 
Lennart. 

125 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor  

Dagordningen godkändes med tillägg av material för medlemsvärvning. 

126 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

127 Ekonomirapport (Gunnar) 

Gunnar delar ut den ekonomiska redovisningen per dagens datum. Ekonomin är som 
den brukar vara, dvs under kontroll. 

Prognosen för det ekonomiska utfallet är ett nollresultat. 

Ansökan om det kommunala bidraget för 2014 bör kompletteras med en notering att vi 
främst vänder oss vuxna, inkl unga vuxna, och ej barn, som får sitt teaterbehov 
tillgodosett med utbudet från KoF och Ung Scen Öst, men att vi har särskilda 
ungdomspriser. 

128 Repertoarfrågor (Ulrika R) 

Vi kommer inte att få Sufflören från Dramaten under våren, kanske till hösten. 

Vi försöker få ”Vita kränkta män” till vecka 20, den 13 eller 14 maj. 

Manus till I rampljuset ska lämnas den 19 december. Efter korrektur etc under 
julhelgen ska allt vara klart för distribution den 7 januari 2014.  

Streber-föreställningen i Motala kommer vi att bussa till. Skådebanan ordnar det 
praktiska. Ulrika och Ulrika ansvarar för det hela. 

Vi diskuterar detaljutformningen av I Rampljuset. Liselotte och Erik tar med sig 
synpunkterna för att avsluta arbetet på programmet. 

129 Årsmötesplanering 

Årsmötet hålls den 8 februari.  

Vi försöker få Lena Lundman till mötesordförande. 

Ingvar och Gunnar justerar medlemsbreven inför utskicket. 

Även verksamhetsplanen godkänns efter smärre justeringar. 
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130 Nästa sammanträde 

7 januari kl 1700 för utsändning av I rampljuset  
och 22 januari kl 1800 för vanligt styrelsemöte.  

131 Utvärdering av föreställningar 

Emil Jensen - I det nya landet. 
En bra föreställning som uppskattades av publiken. Höstens enda helt utsålda. 

132 Möten, kurser etc. 

Stora teaterföreningar 14/1-14 (Ulrika R, Ingvar) 
Utbudsdag, Västerås, 15/2 (anmälan senast 10/1) 
Repertoarråd, Mjölby 3/3 
Arrangörsdag, Norrköping 8/3 
Webkurs, Linköping 22/3 (prel.) 
Teaterdagar, Hallunda 4-5/4 (anmälan senast 25/1) 
* Ulrika R får gratisplatsen 
Ny i styrelsen – kurs, Åtvidaberg 24/5 
Anbud live, Södra teatern 29-31/5 
Scenhöst på Nynäs, 20/9 
* Vi borde följa upp vad vi fick med oss hem från förra gången 
ScenGalej, Norrköping 8/10 
Valberedningskurs, Boxholm 26/10. 

133 Övriga frågor 

Material för medlemsvärvning Visst material finns tillgängligt på Skådebanan. 

Riksteatern kommer med ett material för egenproduktion av marknadsföringsmaterial. 
Vi bör hoppa på. Ulrika R Sänder vidare e-post om detta. 

134 Mötet avslutas 

Höstens sista möte avslutas och vi går hem till Ingvar som inbjudit oss alla till god mat 
och gott vin efter mötet. Stort tack till Anita och Ingvar från övriga styrelsen. 

Vi ses nästa gång den 7 januari 2014 kl 1700 för att sända ut vårens I Rampljuset.  

Nästa styrelsemöte den är den 22 januari. 

Vid tangentbordet 

 
 
Lennart Schilling 

Justeras 

 
 
Ingvar Kopp 
Ordförande 


