
Årsredovisning för 
 

Riksförbundet  
Lokalrevyer i Sverige (LIS) 

 

 

Verksamhetsåret  
2016-05-01 till 2017-04-30 



Styrelsen för riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS avger följande årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016 05 01 – 2017 04 30. 

STYRELSE 
I styrelsen har ingått: Stig Josfalk Bergman 
ordförande, Anton V Härder, Owe Martins-
son, vice ordförande, Anette Jakobsson och 
Lennart Sydh. Suppleant har varit Cissie 
Brunosson. Styrelsens AU har utgjorts av 
Stig Josfalk Bergman, Owe Martinsson och 
Lennart Sydh. Adjungerad till styrelsen i frå-
gor rörande Svensk-Revytidning har varit 
Stina Elg.   

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 
protokollförda sammanträden varav 3 av 
dessa har genomförts som telefonmöten / 
Internet. 

REVISORER 
Revisorer har varit Jonas Bivelöv, Ingemar Bengtsson och revisorssuppleant Leila Gustavs-
son. Revisorernas granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper har gjorts enligt 
god revisionssed och är dokumenterad i revisionsberättelsen.  

PERSONAL 
Andreas Zetterberg är anställd som kanslist 
på halvtid. Andreas har initierat en rad för-
bättringar i verksamhetens informations-
flöde. All information sker numera digitalt 
och LIS:s verksamhet uppgraderas ständigt 
i sociala medier. Digitaliseringen av verk-
samheten har gjort att kansliet och 
styrelsens administrativa arbete har minskat. 
Denna tid har använts till att förbättra och 
utveckla andra delar inom verksamheten. 
Andreas är LIS:s ansikte utåt och gentemot 
våra medlemsgrupper håller han alltid en 
hög servicenivå. 

MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets ingång hade LIS 116 medlemsgrupper, 37 enskilda medlemmar och 
13 hedersmedlemmar.  
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ton V Härder, Owe Martinsson (vice ordförande), 

Lennart Sydh, Cissie Brunosson (suppleant)

LIS:s kanslist Andreas Zetterberg (foto: Stina Elg)
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Vid verksamhetsårets utgång består LIS av 117 medlemsgrupper, 41 enskilda medlemmar 
och 13 hedersmedlemmar. Ett nettoresultat på +5 medlemmar kan noteras. 

Vi har under året fått in Jannik Fuglsang, från Danmark, som medlem. Jannik deltar i 
Textbanken under namnet Vase / Fuglsang, och de är författare i Nordens största revy, 
Cirkusrevyen i Köpenhamn. 

På www.lis.nu ligger numer en informationsfilm om fördelarna med att vara medlem i LIS, 
och på sidan där man ansöker om medlemskap är dessa fördelar tydligt beskrivna.  

EKONOMI  
Den ekonomiska förvaltningen och ställningen redovisas i resultat- och balansräkning.  

Glädjande nog kan konstateras att LIS har en stabil ekonomi och redovisar för verk-
samhetsperioden ett plusresultat med 14.567,08 kr. Det är en styrka för en organisation 
att ha en stabil grund att stå på samtidigt som det underlättar styrelsearbetet. LIS har som 
ekonomiskt mål att ha en budgetreserv som gör att verksamheten kan bedrivas i 6 må-
nader utan att några medel kommer in i organisationen. Detta mål är sedan länge upp-
nått. Dessutom ska det finnas en festivalfond på 100.000 kr att täcka upp eventuella förlus-
ter vid Revyfestivaler. LIS ger arrangörsföreningarna en förlustgaranti på högst 50.000 kr. 
Det goda ekonomiska resultatet gör att styrelsen kan lägga fokus på utvecklings- och för-
bättringsarbete. Ett viktigt arbete är medlemsvården som kan utökas när det finns en bra 
ekonomi. 

TIDNINGEN SVENSK REVY 
Svensk Revytidning har en tryckt upplaga av c:a 521 
ex. Tidningen har under året haft c:a 350 prenumer-
anter utöver de ca: 171 ex. som ingår i medlem-
savgiften och delas ut till varje revygrupp. Svensk 
Revytidning har dessutom skickats som friexemplar 
till ett antal mottagare, vilka i PR-syfte bedömts vara 
viktiga att hålla informerade om LIS:s verksamhet. 
Tidningen Svensk Revy gjorde en knapp förlust på 
c:a 1.000 kr. Det är absolut inget självändamål att tid-
ningen ger ett överskott. Målsättningen är ett nollre-
sultat vilket vi nu är väldigt nära. Ett skäl till det min-
skade underskottet är att vi sett över de gratisexem-
plar som tidigare delats ut, vilket bl.a. har minskat 
portokostnaderna. Vi har även, glädjande nog, fått 
fler prenumeranter, vilket har gett ytterligare 3.000 kr 
i intäkter. Redaktör för tidningen är Stina Elg som LIS 
vill tacka för ett fantastiskt arbete.  
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HEMSIDOR, SOCIALA MEDIER OCH MÅNADSBREV PER E-POST 
Under året har www.revy-sm.se fått samma designmall som www.lis.nu, på så sätt har-
moniserar de båda sidorna bättre, rent grafiskt. Designmallen är också mycket lätt att ar-
beta i. Styrelsen och kansliet har under året  utökat aktiviteten på Facebook, och vår Face-
booksida har fått ett uppsving vad gäller antal som gillar sidan och interagerar.  

Arbetet med de digitala månadsbreven har fortsatt, och framledes kommer punkten 
”Styrelsen informerar” att redovisa för medlemmarna om viktiga punkter som framkommit 
på styrelsemöten. 

REVYFESTIVAL 2016 
Borlängerevyn och Revyresan stod som lokala ar-
rangörer av 2016 års Revyfestival i Borlänge. C:a 
300 delegater fanns på plats och alla hade bara 
positiva minnen av Revyfestivalen.  Det bjöds på 
flera intressanta seminarier och underhållning. Det 
mest uppskattade och bejublade var nog Revyre-
sans framförande. LIS vill rikta ett stort tack till Bor-
längerevyn och Revyresan för ett mycket bra 
arrangemang. 

ÅRSMÖTET 
Årsmötet leddes av Rikard Rudolfsson och var välbesökt. Mötet gick snabbt och smärtfritt 
då inga frågor krävde någon längre diskussion.  

STIM 
Två representanter från STIM, Ellika Gullander och Roger Lindström, informerade om sin 
verksamhet. Samtidigt redogjorde man för rättigheter och skyldigheter som LIS:s 
medlemmar har gentemot STIM. 

Avtalet som tecknats mellan STIM och LIS 2007 genererar en intäkt 40.000 kr per år. 

NORTIC 
LIS har ett samarbetsavtal med biljettföretaget Nortic till förmån för LIS och dess 
medlemsgrupper. Avtalet ger bl.a. våra grupper stora rabatter på många tjänster och ger 
dessutom ett ekonomiskt tillskott till LIS.  

För närvarande är 28 revygrupper anslutna till Nortics biljettsystem. LIS använder detta 
system för biljettförsäljning vid Revyfestivalerna. 
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KULTURRÅDET 
LIS gör årligen en ansökan till Statens Kulturråd. Där söker vi både verksamhets- och ut-
bildningsbidrag. Under verksamhetsåret beviljades ett verksamhetsbidrag på 60.000 kr, 
men inget utbildningsbidrag. Däremot har det ekonomiska bidraget från Statens Kultur-
råd givit LIS möjligheter att ordna fler utbildningar än vad som annars vore möjligt. 

UTBILDNINGAR 
Under året har LIS haft följande utbildningar: 

Föredrag om STIM:s verksamhet och om STIM-
rapportering 
Föredrag om hur man skapar sin egen revy-
lokal 
Seminarium och föreställning av Revyresan 
Workshop med skådespelerskan och clownen 
Josefin Andersson f rån 123 Schtunk 
(Parnevikstipendiat 1993!) 
Kursen ”Ny som producent” med Bo Thulin 
Kursen ”Skapa revytexter” med Mats Eklund 
Kursen ”Konsten att vara rolig” med Jenny 
Cronholm 
Kursen ”Marknadsföring utan pengar” med 
Jakob Byskén 

LIS har för avsikt att fortsätta samarbetet med ATR och med Ung Teaterscen. Det ger en 
tryggare ekonomisk grund samt att vi kan få tillgång till dessa organisationers utbildare. 
Totalt under LIS:s utbildningar för året deltog c:a 400 personer. 

NORDISK KULTURFOND 
Samarbetet med Danmark, Norge och Sverige 
fortsätter tack vare bidrag från Nordisk kultur-
fond. Borlängerevyn med numret ”Bygelhästen” 
representerade Sverige vid Dansk Revyfestival i 
början av september. Dessutom uppträdde de vid öppen scen med numret ”Hår-
drockaren”, inför en jublande publikskara. Owe Martinsson och Stig Josfalk Bergman rep-
resenterade LIS vid Dansk Revyfestival i september 2016. Där utsågs gruppen Vallensbæk 
Revyen med numret ”Det’ bar’ snak" att representera Danmark i Karlstad i augusti 2017. 
Tyvärr så lämnade det norska gruppen Isbjörnsmaffian återbud till Revyfestivalen i Bor-
länge i sista stund, vilket gjorde att ingen reserv kunde kallas in. Den norske representan-
ten på plats vid Revyfestivalen i Borlänge utsåg Täljerevyn med numret ”Spotta ej i kop-
pen” att representera Sverige i Norsk revyfestival i juli 2017. 
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MEDLEMSVÅRD 
Under året har styrelsen besökt 22 revygrupper, som ett led i en flerårig satsning på 
medlemsvård. I samband med dessa besök har 3 minnesgåvor och 14 gulddiplom för 30 
års arbete inom revykonsten delats ut. 

Minnesgåva, 45 år  

Eva Erkers, Björborevyn 
Christer Gruhs, Björborevyn 
Irene Gruhs, Björborevyn 

 
Gulddiplom, 30 år 

Börje Bäcklin, Färilarevyn 
Östen Eriksson, Iggesundsrevyn 
Bengt Haglund, Färilarevyn 
Peter Lindgren, Färilarevyn 
Lars Hellgren, Björborevyn 
Katarina Johansson, Trelleborgsrevyn 
Annika Kjellqvist, Revygruppen Bullingen 
Jens Kristensen, Iggesundsrevyn 
Bo Käll, Falköpingsrevyn Teaterboven 
Peter Larm, Iggesundsrevyn 
Solveig Lundgren, Trelleborgsrevyn 
Katarina ”Kattis” Melander, Byarevyn 
Sundsvall 
Quarl-Thomas Nilsson, Vetlandarevyn 
Nils Åkesson, Växjörevyn 

REVY-SM  
Vid Revy-SM i Borlänge utsågs följande vinnare:  

SÅNG & MUSIK: Täljerevyn, ”Spotta ej i koppen”, text Ove Lidemalm 
MONOLOG: Falkenbergsrevyn, ”En decembersaga”, text Falkenbergsrevyn 
SKETCH: Kalmarsundsrevyn, ”Komiskt”, text Martin Rydell & Owe Martinsson 
DANS & RYTM: Karlskogarevyn Gôrskôj, ”Power”, koreograf Anelija Karahodzic 
LOKALT NUMMER:Björborevyn, ”Mörka vatten”, text Eva Erkers 
KARL GERHARD-HATTEN: Nya Halmstadsrevyn, ”Källkritik”, text Nya Halmstadsrevyn 
POVELS PENNA: Roland Olsson, Gotlandsrevyn 
PARNEVIKSSTIPENDIATER: Gustav Gälsing, Täljerevyn & Annie Stark (fd Rydensjö) Es-
kilstunarevyn  
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SLUTORD 
Den av årsmötet 2016 beslutade verksamhetsinriktningen och rambudgeten har varit in-
struktioner	till styrelsen. Styrelsearbetet innebär ett stort ansvar och tas på största allvar av 
samtliga inom styrelsen. För att klara av uppdraget på bästa sätt måste man som 
styrelseledamot ta 10 till 12 dagars ledighet / semester från sina arbeten, årligen.	
Styrelsen inom LIS är en väl fungerande arbetsgrupp där alla deltar i de olika arbetspro-
cesserna.	Alla drar sitt strå till stacken efter bästa förmåga och allas röster är lika mycket 
värda oavsett vilken position man har.	Det råder alltså ett bra arbetsklimat inom styrelsen 
som gör att arbetet går smidigt och leder till resultat.	Samarbetet med kanslisten fungerar 
helt klanderfritt. Andreas bidrar ofta med nya tankar och idéer. Flera av dessa förslag har	
underlättat styrelsens arbete, rent administrativt. Det råder en positiv anda inom styrelsen	
och till denna positiva anda bidrar även vår kanslist.	

Styrelsen vill härmed tacka medlemmar, övriga förtroendevalda, samarbetspartners, vår	
jurist och våra revisorer för ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.  
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EKONOMISK INFORMATION 
Alla siffror är avrundade till närmaste tusental, varför summeringar ibland kan se felaktiga 
ut på någon tusenlapp. 

Löner & ersättningar 

Vinstdisposition 

Post 2017-04-30 2016-04-30 Notering

Styrelse 10’ 10’

Fast anställda 210’ 218’

Post 2017-04-30 2016-04-30 Notering

Ingående balanserade vinstmedel 307’ 277’

Årets resultat 14’ 30’

Utgående vinstmedel 321’ 307’
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Resultaträkning 

Post 2017-04-30 2016-04-30 Notering

Rörelsens intäkter 726’ 714’

Rörelsens kostnader 676’ -674’

Resultat före avskrivningar, finansiella 
intäkter & kostnader

50’ 40’

Avskrivningar 0 0

Resultat efter avskrivningar, 
finansiella intäkter & kostnader

50’ 40’

Avsättningar till fonder 26’ 0

Resultat efter avsättningar till fonder 23’ 40’

Ränteintäkter 0’ 0

Ränte- & bankkostnader samt övriga 
finansiella kostnader

1’ 2’

Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader

22’ 38’

Skatter 7’ 8’

REDOVISAT RESULTAT 15’ 30’
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Balansräkning 

Post 2017-04-30 2016-04-30 Notering

TILLGÅNGAR

Kassa, bank, postgiro 610’ 583’

Kortfristiga fordringar 169’ 161’ Not 1

Maskiner & inventarier 0 0 Not 2

Varulager 11’ 23’

SUMMA TILLGÅNGAR 790’ 767’

SKULDER & EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder 209’ 227’ Not 3

Festivalfond 100’ 99’

Jubileumsfond 10’ 10’

Inventariefond 24’ 9’

Verksamhetsfond 125’ 115’

Eget kapital & balanserade 
vinstmedel

307’ 277’

Redovisat resultat 15’ 30’

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 790’ 767’
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Avvikelserapport (differens större än 10’ kr gentemot budget) 

Konto 2017-04-30 2016-04-30 Budget/Not

INTÄKTER

3080 Kollektivförs intäkter 161’ 255’ 28’ / Not 4

3089 Kollektivförs att betala 119’ 247’ 0 / Not 4

3220 Kursavgifter 0 0 70’ / Not 5

3790 Över intäkter, Nordiskt utbyte 6’ 0 25’ / Not 6

KOSTNADER

7411 Revyfestival paket & logi 
styrelse, pers

16’ 0 0 / Not 7

7412 Revyfestival paket & logi övriga 6’ 37’ 24’ / Not 7

7415 Revyfestival, info & 
marknadsföring

11’ 0 0 / Not 8

7420 Utbildning / kurser 31’ 4’ 100’ / Not 5

7690 Div övriga kostnader, Nordiskt 
utbyte

4’ 7’ 34’ / Not 6

7810 Avsättning fonder 26’ 0 0 / Not 9
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Notanteckningar 
Not 1   
Samtliga fordringar har upptagits till nominellt belopp och anses säkra. I konto 1300 – interimsfordringar – ingår 
periodiseringar av STIM-provision 33.333 kr, och gruppförsäkringspremier 89.399 kr. 

Not 2   
Avskrivning på maskiner och inventarier har gjorts enligt nedan: 
 

Not 3   
Konto 2300 – interimsskulder – består av styrelsesociala kostnader 10.000 kr, beräknat bidrag från Statens Kultur-
råd 60.000 kr, beräknade intäkter gruppförsäkringspremier 90.160 kr. 

Not 4   
Detta är enbart en bokföringsteknisk detalj. Förmedling av kollektivförsäkring till LIS:s medlemmar har varit i nivå 
med tidigare år. 

Not 5   
Kostnader och intäkter blev mycket låga, och det beror dels på att den tänkta kurshelgen under hösten i 
Hudiksvall ställdes in, samt att många av de utbildningar som genomfördes med ATR som ekonomisk mittpart - 
endast småsummor gick igenom LIS. 

Not 6   
Eftersom Norges utvalda bidrag vid Revyfestivalen i Borlänge med kort varsel klev av sitt hedersuppdrag blev 
kostnaderna för, och intäkterna från, det Nordiska samarbetet lägre än beräknat. 

Not 7   
Bokföringsteknisk detalj. Verifikationer som kanske borde tillhört 7412 bokfördes på 7411. Totalt sett har kost-
naderna för styrelsens och revyfestivalens gästers medverkan blivit avsevärt lägre än beräknat. 

Not 8   
Denna kostnad avser inköp av roll-ups med trevliga bilder från tidigare festivaler. Dessa roll-ups kommer att plac-
eras i Revy-SM:s greenroom och liknande för att skapa en skön atmosfär. 

Not 9   
Låga kostnader har givit att pengar kan sättas av i fonder vars belopp legat orörda under ett antal år. 

120430 130430 140430 150430 160430 170430

Ingående värde 205.053 205.053 205.053 205.053 205.053 205.053

Anskaffning 0 0 0 0 0 0

Avskrivning 3.767 3.767 1.256 0 0 0
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Hindås 2017-05-25 

Stig Josfalk Bergman   Owe Martinsson   Anette Jakobsson 

Anton V Härder   Lennart Sydh 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har angivits 2017-05-25 

Ingemar Bengtsson   Leila Gustavsson
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