Riksteatern Osby
ÅRSMÖTE den 26 februari 2017; DAGORDNING
1

Årsmötets öppnande

2

Mötets behöriga utlysande

3

Fastställande av röstlängd (medlemsmatrikel)

4

Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande
…………………………
Mötessekreterare
…………………………
Justerare
…………………………
Justerarna fungerar tillika som rösträknare

5

Fastställande av dagordningen

6

Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomirapport

7

Revisionsberättelse

8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

9

Fastställande av avgifter och arvoden till styrelsen m.fl.
Styrelsens förslag:
Anmälan av medlemsavgifter
Enskild 150:-/ungdom 50:/familjemedlem 80:Beslutad av kongressen 2015
Beslut om medlemsavgift för
Organisation 150:- .
organisationer.
(oförändrat)
Ersättning för tele, data och skrivare
till ordförande, sekreterare,
medlemsombud, biljettkassör,
bokföringskassör samt
sammankallande i arbetsgrupper.
Fribiljetter

Reseersättning

Förslag 1200:-/år
(Arbetsgrupper vuxen, skol,
ungdom, familj och resor.)
(oförändrat)
1 biljett till ledamöter och ev
ersättare i styrelsen.
1 biljett till sammankallande i
valberedningen
Övriga fribiljetter till
förtroendevalda beslutas av
styrelsen. (oförändrat)
Enligt skattefritt
ersättningsbelopp (för
närvarande 18:50/mil)

Övriga fribiljetter beslutas av styrelsen. (Recensent eller mediarepresentant som
skriver om teatern har fribiljett. Riksteatern Skånes föreningar har två fribiljetter till
styrelseledamöter i mån av plats enligt beslut i Riksteatern Skåne.) Föreningar i
angränsande län har samma villkor.

10

Val till styrelsen
Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Ordförande väljs udda år och kassör jämna år.
Ordförande, 2 år

........................................................

Kassör, 2 år

Yvonne Klintenheim vald till 2018

Fyra ledamöter, 2 år till 2019:
…………………………………....
…………………………………....
.......................................................
.......................................................
Två ledamöter är 2016 redan valda till 2018
Helena Ståhl
Anna Werner Pettersson och
Fyllnadsval en person .............................................till 2018
11

Val av arbetsgrupp vuxenteater, 1 år
Sammankallande

………………………………….

6 ledamöter

………………………………….
………………………………….
………………………………….
…………………………………..
......................................................
......................................................

12

Val av ansvariga för arbetsgrupper för 1 år
Skolteatergrupp, sammankallande ………………………………….
Ersättare ………………………………….
Familjeteater, sammankallande

..………………………………..

Ersättare ………………………………….
Ungdomsteater, sammankallande ………………………………….
Ersättare ………………………………….

13

Val av 2 revisorer, 1 år

………………………………….
…………………………………

2 ersättare, 1 år

…………………………………
…………………………………

14

Valberedning,sammankallande

…………………………………

Valberedning ledamot 1 st

…………………………………

15

Övriga frågor
........................................................................................................

16

Mötets avslutande
Avtackningar

Servering av smörgåstårta, öl eller läsk. Kaffe och kaka.
kl 18.00 TEATER 23 med föreställningen FULET ca 60 min.

