
Instruktion för deltagande i den skriftliga årsstämman. 

1 Läs igenom årsmöteshandlingarna. Detta är viktigt eftersom du under stämman bl.a. 
ska svara Ja eller Nej på om du godkänner dessa handlingar. 

2 Läs igenom årsmötets dagordning och ta ställning till de sammanlagt 17 frågor och 
namnförslag som finns formulerade under 12 av dagordningens punkter. 

3 Besvara frågorna. Skriv ett mail, som du formulerar på ett av två sätt. Antingen 
skriver du följande (kopiera gärna texten): 

 Jag svarar Ja på samtliga frågor och godkänner samtidigt de namnförslag som ges 
när det gäller styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning 

 Eller så skriver du följande: 

 Jag svarar Ja på samtliga frågor och godkänner samtidigt de namnförslag som ges när 
det gäller styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning, 

Förutom under punkten (ev punkterna) XX där jag röstar Nej eller har följande 
alternativa förslag:      _____________________________________________ 

4 Skicka mailet till: 

arsmote@riksteaternlinkoping.se   

och gör det senast 23:e september kl 12.00 (Har du ingen mailadress går det bra att 
ringa 073 913 57 97 senast den 23:e september kl 12.00). 

 

 

Tack för att du deltar i den skriftliga årsstämman! 

Styrelsen för Riksteatern Linköping 



Dagordning vid årsmöte med Riksteatern Linköping 2021-09-23 
 

1. Mötets öppnande 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

Är det årsmötet behörigen utlyst?  Ja/Nej 

3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden definieras av de medlemmar som har skickat in svar 

4. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två 
protokolljusterare 

Linda Cederlind har anmält sig som mötessekreterare. Kan årsmötet utse Linda 
Cederlind till mötessekreterare? Ja/Nej 

Fanny Lindblom och Pia Malmberg har anmält sig som protokolljusterare. Kan 
årsmötet utse Fanny Lindblom och Pia Malmberg till protokolljusterare? Ja/Nej 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

Kan årsmötet godkänna presenterad verksamhetsberättelse? Ja/Nej 

Kan årsmötet godkänna presenterat årsbokslut? Ja/Nej 

6. Revisionsberättelse 

Kan årsmötet godkänna presenterad revisionsberättelse? Ja/Nej 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Kan årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet? Ja/Nej 

8. Fastställande av medlemsavgift för medlemmar som inte är enskilda medlemmar i 
enlighet med 6§ 

Kan årsmötet fastställa styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift? Ja/Nej 

9. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret 

Kan årsmötet godkänna presenterad verksamhetsplan? Ja/Nej 

10. Val av ordförande vartannat år eller, om sittande ordförande lämnar sitt uppdrag 
efter ett år, fyllnadsval för det år som återstår av mandattiden 

Joppe Svensson valdes till ordföranden 2020. Detta var en ettårig interimslösning i 
väntan på att Jörgen Nissen skulle bli ordförande under mandatperiodens andra år.  



Kan årsmötet följa valberednings förslag och välja Jörgen Nissen som ny ordförande 
för den återstående mandatperioden, dvs för 2021 (fyllnadsval 1 år)?  Ja/Nej 

11. Val av kassör vartannat år eller, om sittande kassör lämnar sitt uppdrag efter ett år, 
fyllnadsval för det år som återstår av mandattiden. 

Gunnar Eriksson valdes till kassör 2019 (för 2 år). Kan årsmötet följa valberednings 
förslag och välja Gunnar Eriksson som kassör för tvåårsperioden 2021-2022 (omval 
2 år)?  Ja/Nej 

12. Val av övriga styrelseledamöter för två år i taget efter bedömt behov. Ledamöterna 
väljs växelvis med halva antalet varje år. Vid behov väljs en eller flera ledamöter på 
ett år. 

Linda Cederlind och Joppe Svensson valdes till ledamöter 2019 (för 2 år). Kan 
årsmötet följa valberednings förslag och välja Linda Cederlind och Joppe Svensson 
till ledamöter för 2021-2022 (omval 2 år). Ja/Nej 

Kan årsmötet följa valberednings förslag och välja Katinka Richter till ledamot för 
2021-2022 (nyval 2 år). Ja/Nej 

Erik Malmberg ingår i valberedningen och föreslås av Ulrika Cederberg till ny 
ledamot i styrelsen. Kan årsmötet följa förslaget från Ulrika Cederberg och välja Erik 
Malmberg till ledamot för 2021-2022 (nyval 2 år). Ja/Nej 

Ulrika Reinholdsson valdes till ledamot 2020 (för 2 år) och är under löpande 
mandatperiod. 

13. Val av en revisor och en revisorsersättare 

Kan årsmötet utse Hans Andersson till revisor och Stefan Maass till revisorsersättare 
(båda omval 1 år)? Ja/Nej 

14. Val av valberedning med uppdrag till nästa ordinarie årsmöte 

Kan årsmötet följa Fanny Lindbloms förslag att utse Ulrika Cederberg, Lisa Vestin 
och Gunilla Jedeskog till valberedning?  Ja/Nej 

Kan årsmötet följa Fanny Lindbloms förslag att utse Ulrika Cederberg till ordförande 
i valberedningen?  Ja/Nej 

15. Eventuella förslag från styrelsen 

Styrelsen har inga andra än ovan presenterade förslag 

16. Eventuella förslag från medlemmarna 

Inga motioner har inkommit. 

17. Mötets avslutning 


