RIKSFÖRBUNDET LOKALREVYER I SVERIGE, LIS
Verksamhetsplan 2013 – 2014

LIS syfte är angivet i stadgarna.
Verksamhetsåret är 05-01 – 04-30
ORGANISATION
Årsmötet är LIS högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för förbundets löpande
förvaltning. Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och arbetsgrupper med olika
ansvarsområden för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning bland personal och
förtroendevalda.
Till styrelse/arbetsgrupper kan adjungeras personer för särskild uppgift eller för att bistå
styrelsen med sakkunskap.
Styrelsen har arbetsgivaransvar, vilket i första hand utövas av arbetsutskottet.
Det är av största vikt att medlemmarna anser att medlems- och serviceavgiften ger ett gott
utbyte i form av information och service från förbundet och att medlemmarna känner
delaktighet i, samt ska kunna påverka förbundets verksamhet.
Förbundet skall således hålla en hög servicegrad gentemot medlemmarna.
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING
Information om förbundets kärnverksamhet och information i övriga relevanta frågor skall
löpande tillställas medlemmarna.
Styrelsen och kansliet skall vara medlemmarna behjälpliga i kontakter med myndigheter och i
övrigt mot tredje man om medlem så önskar. I detta fall innefattas även att förmedla kontakter
med juridisk, ekonomisk, eller på andra områden, sakkunnig person.
Det är av största vikt att förbundets ekonomi är stabil och att det egna kapitalet minst täcker
sex månaders personalkostnad och lokalhyra.
Textkatalogen hålls tillgänglig för medlemmarna via LIS hemsida.
Styrelsen skall verka för att upphovsrättsinnehavares, förlags m.fl. rättigheter tillgodoses av
LIS medlemmar.
KORTSIKTIGA MÅL
Ekonomi
Under året har LIS-Aktuellt fått ett tillskott på 14 000 från den extra utdebitering från
medlemsgrupperna som gjordes 2011.
LIS har fått ett bidrag från Statens kulturråd på 50 000 kr.
LIS har under ett antal år gått med förlust och har därmed tvingats ta av fonderade pengar för
att täcka underskotten. Styrelses ambition är större än vad de ekonomiska ramarna möjliggör.
För att leva upp till den målsättning styrelsen har för verksamheten, till gagn för alla
medlemmar, måste de ekonomiska möjligheterna finnas. Den enda lösning styrelsen kan finna
är att höja medlemsavgiften och serviceavgifterna.
Medlemsvård
Styrelsen skall bedriva en aktiv medlemsrekrytering och medlemsvård. I denna strävan ligger
även en förhoppning om att styrelsen i görligaste mån får både tid och ekonomi för att kunna

besöka våra medlemsgrupper under deras spelsäsong. Det är önskvärt att medlemskåren har
en viss årlig tillväxt. Det åligger medlemsgrupperna att informera kansliet om uppdatering av
kontaktpersoner så att medlemsregistret alltid innehåller rätt namn samt att adresser och ev.
organisationsnummer stämmer. Detta gäller inte minst de elektroniska adresserna, vilka är en
förutsättning för att kansliet snabbt och effektivt skall kunna serva medlemsgrupperna.

Juristservice
Samarbetsavtalet med vår juridiskt sakkunnige kommer även i fortsättningen att gälla.
Revyfestival
En utvärderingen av den Revyfestival som äger rum i augusti i Skövde kommer att göras.
Detsamma gäller den nya form av Revy SM som införs i och med Revyfestivalen 2013.
Utvärderingarna kommer att ligga till grund för besluten av genomförandet av Revyfestivalen
och Revy SM 2014. LIS har en förlustgaranti, på som mest 50000 kr, gentemot
Festivalarrangör enligt avtal.
Utbildning
Utöver de utbildningar som ges i samband med Revyfestivalen är det LIS strävan att erbjuda
utbildningar vid andra tider på året. Styrelsen planerar för en eller flera kurser under
kommande vår.
LIS-Aktuellt
LIS-aktuellt går nu in på det tredje och sista året med ”förlustgaranti” som beslutades på
årsmötet i Eslöv.
Nortic
LIS fortsätter sitt samarbete med Nortic, ett företag som administrerar biljettförsäljning.
Under året har ett några nya revygrupper anslutit sig till Nortic. Avtalet ger bra villkor för
våra medlemsgrupper samtidigt som det genererar intäkter till LIS. Ju fler medlemsgrupper
som använder sig av Nortic desto större intäkter till LIS. Det är dock inget bindande avtal för
våra medlemsgrupper som LIS har tecknat med Nortic utan varje revygrupp får även i
fortsättning själv välja vilket biljettförsäljningssystem man vill använda sig av.
Nordisk kulturfond
Det planerade utbytet med Danmark och Norge fortsätter enligt tidigare fastlagda planer.
Övrigt
Styrelsens främsta mål är att vara alla medlemsföreningars, oavsett storlek, serviceorgan i en
rad frågor. Därutöver är det vår önskan att det skall råda en stark vikänsla inom LIS vilket i
sin tur leder till att medlemmarna känner glädje och stolthet över att tillhöra LIS. Alla
medlemsgrupper skall kunna delta i verksamheten på lika villkor. Det skall vara roligt och
stimulerande att delta i och tillhöra Sveriges mest roande förbund.

