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6. Revisionsberattelse

Reviser Hans Andersson laste upp revisionsberattelsen for verksamhetsaret 2018. 

Revisionen hade inte gett anledning till anmarkning och revisorn tillstyrkte att

resultat- och balansrakning skulle faststallas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet for 

verksamhetsaret 2018.

Inga fragor fran stamman fanns angaende denna punkt. Arsmotet beslutade att

faststalla balans- och resultatrakning och lagga dem till handlingarna.

7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2018.

8. Faststallande av medlemsavgift for medlemmar som inte ar enskilda medlemmar i 

enlighet med 6§

Medlemsavgiften for medlemmar som inte ar enskilda medlemmar (till exempel

organisationer och foreningar) faststalldes for 2019 till 500 kr, oforandrat fran 2018.

9. Verksamhetsplan for det nya verksamhetsaret

Verksamhetsplanen for 2019 presenterades. Inga fragor fran stamman fanns

angaende denna pun kt och verksamhetsplanen godkandes och lades till

handlingarna.

10. Val av ordforande vartannat ar eller, om sittande ordforande lamnar sitt uppdrag 

efter ett ar, fyllnadsval for det ar som aterstar av mandattiden

lnte aktuellt detta ar. Erik Malmberg ar vald till ordforande for 2018-2019.

11. Val av kassor vartannat ar eller, om sittande kassor lamnar sitt uppdrag efter ett 

ar, fyllnadsval for det ar som aterstar av mandattiden

Arsmotet valde Gunnar Eriksson till kassor for 2019-2020 (omval, tva ar).

12. Val av ovriga styrelseledamoter for tva ar i taget efter bedomt behov.

Ledamoterna valjs vaxelvis med halva antalet varje ar. Vid behov valjs en eller

flera ledamoter pa ett ar.

Arsmotet valde Ulrika Cederberg och Linda Cederlind till ledamoter for 2019-2020 

(omval, tva ar).

Arsmotet valde aven Joppe Svensson och Linnea Kjellman till ledamoter for 

2019-2020 (nyval, tva ar).

Till ledamot for 2018-2019 valdes vid forra arsmotet Ulrika Reinholdsson. 



Arsmote i KARIL Protokoll 1-17 

13. Val av en revisor och en revisorsersattare
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Lena Lundman ifragasatte KARIL:s mojligheter att i egna stadgar avvika fran

Riksteaterns normalstadgar vad galler antal revisorer och revisorsersattare. Det

fanns inte tid att undersoka detta under pagaende mote varfor arsmotet valde Hans

Andersson till reviser (omval, ett ar) och Stefan Maass till revisorsersattare (omval,

ett ar) i enlighet med KARIL:s radande stadgar. Arsmotet gav styrelsen i uppdrag att

utreda stadgefragan. (Se note ring sist i protoko/1.)

14. Val av valberedning med uppdrag till nasta ordinarie arsmote

Arsmotet utsag Lennart Schilling (omval, ett ar) och Gunilla Andersson (nyval, ett ar)

till valberedare. De gavs aven i uppdrag att hitta en tredje valberedare.

15. Forslag fran styrelsen

Erik Malmberg redogjorde for styrelsens forslag om namnbyte och ny logotyp i

enlighet med Riksteatern grafiska profil. Arsmotet beslutade att stalla sig bakom

styrelsens forslag och foreningens nya namn efter avslutat arsmote ar Riksteatern

Linkoping.

16. Eventuella forslag fran medlemmarna

Inga forslag fran medlemmarna forelag.

17. Motets avslutning

Lena Lundman forklarade motet avslutat.
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Motessekreterare 
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Marti Perman 

Protokolljusterare 

Note ring till 13. Styrelsen har kontaktat Riksteatern nationellt och fatt besked att ett 

<irsmote i en riksteaterforening med stod av 2/3 av de rostande kan tindra pa al/a 

paragrafer i Riksteaterns normalstadgar utom 3§ {Andam<il) och 4§ (Demokrati). Det 

foreligger alltsa inga hinder for vare sig foreningens stadgar el/er revisorsvalet ovan. 




