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Protokoll	fört	vid	Riksteaterföreningen	KARIL:s	årsmöte	2015	

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Schilling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet ansågs behörigen utlyst. 

3. Fastställande av röstlängd 

Närvarolistan för mötesdeltagande godkändes som röstlängd. 

4. Val av mötesfunktionärer:  

Beslutades att välja Lena Lundman som mötesordförande och Eva Rognmo Adell som 
mötessekreterare,  

Sören Thornell och Eskil Näsström utsågs till protokolljusterare tillika rösträknare. 

Lena Lundman övertog ordförandeskapet. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

Lennart Schilling gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2014, KARIL:s 
17:e verksamhetsår. 

Föreningens kassör Gunnar Eriksson presenterade den ekonomiska redogörelsen för 
verksamhetsåret 2014. Den ekonomiska ställningen är god. Föreningen har tillgångar 
på knappt 500.000 kr och resultatet för 2014 var ett överskott på 29 kronor. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

6. Revisionsberättelse 

Revisor Hans Andersson föredrog revisionsberättelsen för det gångna 
verksamhetsåret.  

Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
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7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

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

Medlemsavgiften för medlemmar som ej är enskilda medlemmar (t.ex. organisationer
och föreningar) fastställdes för 2015 till 500 kr, oförändrat från 2014. 

9. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret

Lennart Schilling gick översiktligt igenom förslaget till verksamhetsplan för 2015.

Verksamhetsplan för 2015 godkändes.

10. Val av ordförande

Lennart Schilling, omval

11. Val av kassör

Gunnar Eriksson, omval

12. Val av övriga styrelseledamöter

Till ledamöter för 2015-2016

Liselotte Thornell, omval
Ulrika Cederberg, omval
Linda Cederlind, nyval
Annika Ekström-Stockman, omval

Till ledamöter för 2014-2015 och kvarstående i styrelsen valdes vid förra årsmötet

Eva Rognmo Adell, omval
Ulrika Reinholdsson, omval
Erik Malmberg, omval

13. Val av en revisor och en revisorsersättare

Som revisor och ersättare verksamhetsåret 2015 valdes

Hans Andersson, revisor, omval 
Stefan Maass, ersättare, omval
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14. Val av valberedning med uppdrag till nästa ordinarie årsmöte 

Till valberedning valdes: 

Kaj Person, nyval 
Ytterligare två ledamöter tas fram av styrelsen tillsammans med medlemmarna under 
året. 

15. Eventuella förslag från styrelsen 

Det förelåg inga förslag från styrelsen. 

16. Eventuella förslag från medlemmarna 

Det förelåg inga förslag från medlemmarna. 

17. Mötets avslutning 

Lena Lundman förklarade årsmötet avslutat. 

Ordföranden Lennart Schilling tackade Lena Lundman för hennes insats som 
mötesordförande. 

Avgående Gunilla Adler avtackades för sitt engagemang i styrelsen. 

Martin Perman avtackades för sitt förtjänstfulla arbete för KARIL under många år och 
erhöll ett livslångt medlemskap med VIP status. 

 

Eva Rognmo Adell Lena Lundman 
Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

Justeras 

Sören Thornell Eskil Näsström 
Protokolljusterare Protokolljusterare 


