
Protokoll vid det skriftliga årsmötet med Riksteatern Linköping 
2021-09-23  (42 medlemmar deltog vid mötet) 

1. Mötets öppnande

Årsmötet öppnades.

2. Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet fann mötet behörigen utlyst.

3. Fastställande av röstlängd

42 personer deltog vid årsstämman. Röstlängden distribueras inte av GDPR-skäl,
men den kan uppvisas på begäran. Kontakta i så fall föreningens ordförande.

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

Årsmötet utsåg Linda Cederlind till mötessekreterare.

Årsmötet utsåg Fanny Lindblom och Pia Malmberg till protokolljusterare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse

Årsmötet godkände presenterad verksamhetsberättelse.

Årsmötet godkände presenterat årsbokslut.

6. Revisionsberättelse

Årsmötet godkände presenterad revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

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

Årsmötet fastställde styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift.

9. Verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret

Årsmötet godkände presenterad verksamhetsplan.

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 avgick som ordförande och årsmötet valde Jörgen Nissen som 
ny ordförande för den återstående mandatperioden, dvs för 2021 (fyllnadsval 1 
år). 

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

Årsmötet valde Gunnar Eriksson som kassör för tvåårsperioden 2021-2022 (omval 2
år).

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.

Årsmötet valde Linda Cederlind och Joppe Svensson till ledamöter för 2021-2022
(omval 2 år).

Årsmötet valde Katinka Richter till ledamot för 2021-2022 (nyval 2 år).

Årsmötet valde Erik Malmberg till ledamot för 2021-2022 (nyval 2 år).

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

Ulrika Cederberg avgick efter 10 år som styrelseledamot. Årsmötet tackade Ulrika
för sina insatser i kulturens tjänst.

13. Val av en revisor och en revisorsersättare

Årsmötet valde Hans Andersson till revisor och Stefan Maass till revisorsersättare
(båda omval 1 år).

14. Val av valberedning med uppdrag till nästa ordinarie årsmöte

Årsmötet utsåg Ulrika Cederberg, Lisa Vestin och Gunilla Jedeskog till valberedning, 
samtidigt som Ulrika Cederberg utsågs till ordförande i valberedningen. 

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

Årsmötet avslutades.
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