




						Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för
						Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige-LIS
2012-08-04, Sal Stora K, Hotell Alfred Nobel, Karlskoga.


						§ 101.
Öppning:	Ordföranden Stig Josfalk Bergman hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

						§ 102.
	Utlysande:	Årsmötet godkänner att årsmötet är behörigen utlyst.

						§ 103.
	Ordförande:	Beslutas välja Rolf Larsson till ordförande för årsmötet.

						§ 104.
	Sekreterare:	Beslutas välja Marita Kallin till sekreterare för årsmötet.

						§ 105.
	Röstlängd:	Röstlängden fastställes genom upprop.  27 medlemsgrupper
närvarande samt 4 enskilda medlemmar, och 1 hedersmedlem. Till § 114 anlände ytterligare en medlemsgrupp, och därmed är det 28 grupper närvarande vilket innebär 29 röster totalt.

						§ 106.
Dagordning:	Beslutas att godkänna föreslagen dagordning.
	
						§ 107.
Justerare:	Beslutas välja Arne Meijer, Västerviksrevyn och Sören Svensson,  Mönsteråsrevyn, till årsmötets justeringsmän tillika rösträknare.

						§ 108.
Förvaltnings-	Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
berättelse:	godkändes och lades till handlingarna. Stig poängterade också att styrelsen i bokslutet upplöst ungdomsfonden 16.702:- samt närmare 4.000:- från inventariefonden till inköp av video/dvd och datorrep. Förbundets minusresultat var i realiteten alltså ytterligare 20.702:-.

						§ 109.
	Revisorernas	Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.
	berättelse:
						§ 110.
	Balans- &	Balans & resultaträkning fastställdes.
	resultaträkning:	
		
						§ 111.
	Resultatdisp: 	Beslutas enligt styrelsens förslag överföra årets resultat i
			ny räkning.	


						§ 112.
Ansvars-	Beslutas enhälligt att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen full frihet:		ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.

						§ 113.
Val:	Beslutas enligt valberedningens förslag att enhälligt omvälja Stig Josfalk Bergman till ordförande för 1 år.

						§ 114.
Val:	Beslutas på valberedningens förslag omval av Owe Martinsson samt Anton V Härder till styrelseledamöter för 2 år.
	Beslutas på valberedningens förslag fyllnadsval/nyval av Anette Jakobsson som styrelseledamot för ett år då Monica Goossens bett om att få bli entledigad från sitt uppdrag. 
Beslutas på valberedningens förslag omval av Håkan Brunosson som styrelsesuppleanter för 1 år.
Beslutas på valberedningens förslag om nyval av Pär Yngvesson, Vetlandarevyn som revisor för 2 år.
			Beslutas om omval av Sonny Nilsson som revisorssuppleant för 1 år.
Beslutas att till valberedning välja Åsa Persson, Piteå, Christer Sohlberg, Karlskoga samt Monica Hassle, Tullinge för 1 år. Till sammankallande valdes Åsa Persson, Piteå.
		
						§ 115.
BP:stip. fond:	Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av Mats Eklund och godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

						§ 116.
	Revision:	Revisionsberättelse för Bosse Parneviks stipendiefond föredrogs
			och lades till handlingarna.

						§ 117.
	Ansvars		Beslutas på revisorernas förslag enhälligt bevilja styrelsen för BP:s 
frihet:	stipendiefond full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

						§ 118.
	Val BP:stip.	Beslutas på valberedningens förslag omval av Ingemar Bengtsson och
fond revisor	nyval av Pär Yngvesson, Vetlandarevyn som revisorer för BP:s stipendiefond för ett år.
Beslutas omval av Sonny Nilsson som revisorsuppleant för 1 år till Bosse Parneviksfonden. .
			
						§ 119.
Motioner:	En motion har inkommit från Eslöv EMUS. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 
	Beslutas att motionen anses besvarad med styrelsens svar, men årsmötet uppdrar åt styrelsen att intensifiera utvecklingsarbetet.


						§ 120.
Styr.förslag:	Styrelsen har inga förslag. 

						§ 121.
Verksamhet:	Beslutas godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012-2013.

						§ 122.
Årsavgift:	Beslutas om oförändrade medlemsavgifter, 950:- för grupper och 500:- för enskild medlem.
	Beslutar om oförändrade serviceavgifter:
kr	300:- vid biljettintäkter under  50.000:-
			kr      1.800 vid biljettintäkter från 50.001:- - 200.000:-
			kr      2.000 vid biljettintäkter från  200.001 –500.000 
			kr      2.400 vid biljettintäkter från 500.001 – 1.000.000
			kr      2.800 vid biljettintäkter från 1.000.0001 och uppåt
	
						§ 123.
Arvoden:	Beslutas om oförändrade styrelsearvoden  d.v.s. 10.000:- att fördela inom styrelsen enligt deras eget beslut. 
	.
						§ 124.
	Budget:		Beslutas godkänna styrelsens förslag till rambudget för 
2012-2013. 

						§ 125.
Rixdag 2013:	Ingen ansökan om att arrangera Revyrixdag 2013 har inkommit.
	Lis styrelse planerar därför att arrangera Revyrixdag v 32, 8-10 augusti i egen regi. Tilltänkt plats är Billingehus i Skövde. En förstudie har redan skett och kontakt har tagits med såväl Billingehus samt Next Skövde. De ekonomiska förutsättningarna ska noga undersökas innan beslut fattas. Styrelsens planer mottogs positivt av mötet som bl.a. menade att vi måste satsa ekonomiskt på Revy-SM för att locka fler delegater och mer publik. Styrelsens vädjan om hjälp inom olika arbetsområden hörsammades och flera sade sig villiga att ställa upp.

						§ 126.
	Avslut:		Rolf Larsson tackar för förtroendet att ha fått leda årsmötet
för LIS. 
Stig Josfalk Bergman tackar Rolf med att överlämna en blomma och avtackar samtidigt avgående styrelseledamoten Monica Goossens för sina insatser för förbundet. Därefter förklaras årsmötet avslutat. 
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