Protokoll fört vid Uppvidinge Riksteaterförenings ordinarie årsmöte
den 9 mars 2014 kl. 16.45–17.45 i Åseda Församlingshem
§1

Ulla-Stina Nordh öppnade mötet och hälsade de 68 medlemmarna, gästerna Lotta
Welmsö från Regionteatern Blekinge Kronoberg, Miralema Klokic från
Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum Kronoberg och Malin Nilsson,
Riksteatern Kronoberg välkomna till årsmötet, efter att 100 personer sett och lyssnat
på konserten med Tre Herrar. I pausen bjöds det på kaffe och semlor.

§2

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Röstlängden fastställdes.

§5

Till mötesfunktionärer valdes:
a) Ordförande Wivi Johansson Svanberg
b) Sekreterare Ann-Charlotte Thour
c) Justerare Helena Lagedotter och Britt Kroon
d) Rösträknare Helena Lagedotter och Britt Kroon

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§7

Revisionsberättelsen godkändes.

§8

Ann-Sofie Birgersson föredrog den ekonomiska rapporten och årsmötet fastställde
resultat- och balansräkningen för 2013.

§9

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10

Mötet beslutade att medlemsavgiften avseende övriga (till exempel föreningar) ska
vara oförändrad – 150 kr/år – enligt förslag från styrelsen.

§ 11

Wivi Johansson Svanberg redogjorde för valberedningens förslag:
a) Till kassör på två år omvaldes Ann-Sofie Birgersson
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Maria Adolfsson, Yvonne Landin
och Lena Bergfeldt Johansson samt nyvaldes Karin Lindberg
c) Till ersättare på ett år omvaldes Britt Kroon, Bo Arvidsson och Ylva
Knutsdotter
d) Till revisorer på ett år omvaldes Åke Rosberg och Kjell Danielsson
e) Till revisorersättare på ett år omvaldes Alf Svensson.

§ 12

Till valberedning omvaldes Wivi Johansson Svanberg och Christina Törnqvist samt
nyvaldes Gunbritt Holmstedt Elmgren med Christina Törnqvist som
sammankallande.

§ 13

Verksamhetsplanen för 2014-2016 föredrogs och godkändes.

§ 14

Förslag till budget för 2014 föredrogs och godkändes.

§ 15

Inga förslag från medlemmarna hade inkommit eller togs upp på mötet.

§ 16

Lotta Welmsö från Regionteatern Blekinge Kronoberg inledde med att tacka för
inbjudan och berätta att det alltid är roligt att komma och hälsa på i Uppvidinge.
Föreningen är en förebild för andra teaterföreningar och vi ska vara stolta över våra
fina medlems- och besökssiffror. Hon passade också på att berätta om
Regionteaterns kommande föreställningar, flera av dem är redan beställda och
kommer att spelas under hösten 2014 och våren 2015. Miralema Klokic, från
Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum Kronoberg, berättade om projektet
Arrangera för flera och den handbok man tagit fram för att underlätta för föreningar
att arrangera för personer med funktionsnedsättning. Malin Nilsson, teaterkonsulent
Riksteatern Kronoberg, började med att gratulera föreningen till att ha sprängt 300gränsen – Uppvidinge Riksteaterförening är den teaterförening i Kronobergs län som
har flest medlemmar! – och hon imponerades av det stora antalet föreställningar
föreningen varit delaktig i under 2013 och det arbete styrelsen lagt ner. Hon slog
också ett slag för Scenpasskortet, som ger rabatterade priser på scenkonst inte bara i
Uppvidinge utan i hela Sverige.

§ 17

Mötesordförande Wivi Johansson Svanberg riktade ett stort tack till styrelsen för det
gångna året och önskade alla lycka till i det fortsatta arbetet.

Mötet avslutades.
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