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Protokoll fört vid Riksteaterföreningen KARIL:s årsmöte 2018-02-13 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Erik Malmberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  Med 

anledning av KARIL:s 20-årsjubileum presenterades förenings- och Riksteaterhistoria 

samt citatet som ligger till grund för vår verksamhet:   

”Det är icke blott huvudstadens befolkning som har berättigat anspråk på att komma 

i åtnjutande av förstklassig teaterkonst. Nationen i övrigt kan med skäl resa liknande 

anspråk." - Arthur Engberg, 1933 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet ansågs behörigen utlyst. 

3. Fastställande av röstlängd 

Anmälningslistan för mötesdeltagande godkändes som röstlängd. 

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

protokolljusterare 

Årsmötet valde Lena Lundman till mötesordförande och Linda Cederlind till 

mötessekreterare. 

 

Sonja Wretsén och Ylva Magnusson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. 

 

Lena Lundman övertog ordförandeskapet. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

Lena Lundman gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. 

 

KARIL:s kassör Gunnar Eriksson presenterade den ekonomiska redogörelsen för 

verksamhetsåret 2017. Föreningens ekonomi är stabil och soliditeten är 87 %. 

Under 2017 har både omsättningen och kostnaderna ökat, det senare främst på 

grund av inhyrning av professionell teknik. Verksamhetens ekonomiska resultat är 

minus 45 000 kr. Föreningen har tillgångar på 415 000 kr.  

 

Inga frågor från stämman fanns angående denna punkt. Verksamhetsberättelsen 
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och den ekonomiska redogörelsen godkändes av årsmötet och lades till 

handlingarna. 

6. Revisionsberättelse 

Revisor Hans Andersson läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017. 

Revisionen hade inte gett anledning till anmärkning och revisorn tillstyrkte att 

resultat- och balansräkning skulle fastställas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Inga frågor från stämman fanns angående denna punkt. Årsmötet beslutade att 

fastställa balans- och resultaträkning och lägga dem till handlingarna. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

8. Fastställande av medlemsavgift för medlemmar som inte är enskilda medlemmar i 

enlighet med 6§ 

Medlemsavgiften för medlemmar som inte är enskilda medlemmar (till exempel 

organisationer och föreningar) fastställdes för 2018 till 500 kr, oförändrat från 2017. 

9. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret 

Verksamhetsplanen finns men förelåg tyvärr inte i tryckt form på årsmötet på grund 

av ett missöde i samband med tryckningen. Styrelsen försäkrade att arbetet med att 

arrangera intressant och bra teater för Linköpingspubliken fortsätter och 

säkerställer att verksamhetsplanen kommer medlemmarna till del inom kort. 

 

Inga frågor från stämman fanns angående denna punkt. 

10. Val av ordförande  

Årsmötet valde Erik Malmberg till ordförande för 2018-2019 (omval, 2 år). 

11. Val av kassör  

Inte aktuellt detta år. Gunnar Eriksson är vald till kassör för 2017-2018. 

12. Val av övriga styrelseledamöter  

Årsmötet valde Ulrika Reinholdsson till ledamot för 2018-2019 (omval, 2 år). 

 

Till ledamöter för 2017-2018 valdes vid förra årsmötet Ulrika Cederberg och Linda 

Cederlind. 

13. Val av en revisor och en revisorsersättare 

Årsmötet valde Hans Andersson till revisor (omval, 1 år) och Stefan Maass till 

revisorsersättare (omval, 1 år). 
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14. Val av valberedning med uppdrag till nästa ordinarie årsmöte 

Styrelsen fick i uppdrag att utse en valberedning i tid till nästa ordinarie årsmöte. 

15. Eventuella förslag från styrelsen 

Erik Malmberg redogjorde för de föreslagna stadgeändringarna. Riksteaterns 

kongress har beslutat om dessa förändringar i stadgarna och KARIL behöver därför 

uppdatera sina. Årsmötet beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag. 

16. Eventuella förslag från medlemmarna 

Inga förslag från medlemmarna förelåg. 

17. Mötets avslutning 

Lena Lundman förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Linda Cederlind Lena Lundman 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

Sonja Wretsén Ylva Magnusson 

Protokolljusterare Protokolljusterare 

 


