
Årsmöte	  med	  Teater	  Thea,	  protokoll,	  15-‐04-‐18.	  

Närvarande	  styrelsemedlemmar:	  Jana	  Augustsson,	  Ralf	  Rittner,	  Björn	  Håkansson,	  Tove	  Lundqvist,	  
Christer	  Carlsson.	  

Närvarande	  övriga	  röstberättiga	  medlemmar:	  11	  stycken	  

Inför	  mötet	  hade	  dokument	  (räkenskapsårets	  verksamhetsberättelse,	  balans-‐	  och	  resultaträkningar	  
samt	  verksamhetsplan	  och	  preliminär	  budget	  för	  kommande	  verksamhetsår)	  funnits	  att	  tillgå	  på	  
föreningens	  hemsida	  (www.teaterthea.se)	  samt	  fanns	  som	  kopior	  vid	  mötet.	  

Mötet	  inleddes	  med	  att	  Lars	  Berglund	  och	  Maria	  Larsson	  visade	  en	  kort	  scen	  ur	  "Timmarna	  med	  Rita"	  
(av	  W.	  Russel)	  som	  kommer	  att	  spelas	  under	  senhösten	  2015.	  

	  	  

	  §	  1)	  Därefter	  kallade	  ordförande	  Jana	  Augustsson	  mötet	  till	  ordning,	  och	  frågade	  om	  Röstlängd	  
kunde	  fastställas.	  Godkändes..	  

§	  2)	  Som	  mötesordförande	  föreslogs	  och	  röstades	  Clara	  Hedar,	  som	  övertog	  som	  mötesordförande.	  
Som	  sekreterare	  för	  mötet	  valdes	  Christer	  Carlsson.	  

§	  3)	  Valdes	  Anna	  Bondesson	  och	  Niklas	  Traneborn	  att	  justera	  protokollet.	  

§	  4)	  Mötets	  fanns	  vara	  utlyst	  enligt	  stadgarna.	  

§	  5)	  Föredragningslistan	  godkändes.	  

§	  6)	  Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  kommenterades	  kort	  av	  Jana	  och	  godkändes.	  Balans-‐	  och	  
resultaträkning	  kommenterades	  på	  samma	  sätt	  av	  Ralf,	  och	  godkändes.	  

§	  7)	  Revisorns	  berättelse	  lästes	  av	  Ralf,	  och	  läste	  även	  att	  revisorns	  inte	  bara	  fann	  räkenskaperna	  i	  
god	  ordning	  utan	  även	  föreslog	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  

§	  8)	  Årsmötet	  gav	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  räkenskapsåret.	  

§	  9)	  Årsavgiften	  för	  kommande	  år	  föreslogs	  och	  godkändes	  vara	  100	  SEK.	  

§	  10)	  Fastställdes	  tillkännagiven	  verksamhetsplan	  och	  preliminär	  budget	  för	  2015.	  

§11)	  Förrättades	  val	  (Valberedningens	  förslag):	  

Ordförande	  för	  ett	  år:	  Gunvor	  Svensson	  

Ledamot	  för	  två	  år:	  Jana	  Augustsson	  

Ledamot	  för	  två	  år:	  Christer	  Carlsson	  (omval)	  

1:e	  suppleant	  för	  ett	  år:	  Tove	  Lundqvist	  (omval)	  

2:e	  suppleant	  för	  ett	  år:	  Christina	  Larsson	  



Revisor	  för	  ett	  år:	  Ulrika	  Magnusson	  (omval)	  

Revisorssuppleant	  för	  ett	  år:	  Therese	  Dokken	  Nilsson	  (omval)	  

Valberedning	  för	  ett	  år:	  Sabina	  Pedersen	  (sammankallande),	  Anna	  Bondesson	  och	  Kerstin	  Tengstam	  
(omval)	  

§	  12)	  Fanns	  inga	  motioner.	  

§	  13)	  Presenterades	  årets	  vandringspris	  till	  Anna	  Bondesson	  

§	  14)	  Förklarades	  mötet	  avslutat,	  förfriskningar	  bjöds.	  

	  	  

Malmö	  15-‐04-‐20	  

Sekreterare:	   	   Christer	  Carlsson	   vid	  pennan/signerat	  

	  

Avgående	  ordförande:	   Jana	  Augustsson	   godkänner/signerat	  

	  

Tillträdande	  ordförande:	   Gunvor	  Svensson	   godkänner/signerat	  

	  

Justeras:	   	   Anna	  Bondesson	   godkänner/signerat	  

	  

Justeras.	   	   Niklas	  Traneborn	   godkänner/signerat	  


