Teuter Thea (OrS. Nr. 802437-7007), Malmö
Proto koll.fört vid årsmöte
2020-05-23 kl. 15.00 via zoom

Niirvarande: Ralf Rittner, Elveda Sulejmani, Lewis Lebolt, Kerstin Tengstam, Magdalena
Alm, Lisa Clase, Adrian Forsberg, Christina Larsson och Christer Carlsson

1.

Mötets öppnande
Föreningens ordftirande Ralf Rittner hälsade välkomnade och öppnade arsmötet.

2.

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet hade utlysts på behörigt sätt och tid.

3.

Godkännande av röstlängd
Rö

'

stl:ingden fastställs

till

9 rö stberättigade.

4.

Förslag och val av mötesordfiirande
Mötet utser Ralf Rithrer som mötesordftirande.

5.

Förslag och val av mötessekreterare
Mötet utser Elveda Sulejmani som mötessekreterare.

6.

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Mötet utser Kerstin Tengstam samt Christina Larsson som justeringspersoner, tillika
r<istråiknare.

7.

Godkännande av fiiredragningslista
Mötet godkåinner ftiredragningslistan.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning fiir 2019
Mötet godkåinner styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning ftir,

20t9.

9.

)

Revisionsberättelse
Revisor har granskat styrelsens ft)rvaltning och har inga anmiirkningar.
Årsmötet godkiinner revisionsberättelsen.

10.

Ftigr o0 ansvarsfrihct
Årsmötet beviljar styrelsen ans'riarsfrihct 61 2019.

11. Medlemsavgifter
MAF har ännu inte meddelat om hur mycket avgiften till MAF kommer att höjas. Då
Thea redan har höjt medlemsavgiften från 100 kr till 150 kr beslutar arsmötet att inte
höja den ylterligare. Theas ekonomi hade klarat av kostnaderna ifall MAF väljer att
h<ija avgiften.

Medlemsavgiften i Teater Thea forblir oftiriindrad dvs 150 kr per år.

12. Verksamhetsplan samt budget 2020

a)

Verksamhetsplan
På grund av rådande omstiindigheter med Covid-19 har en del foreställningar
som Thea planerat fått skjutas upp.
Onsdagsgruppen skjuter upp ft)reställningen till varen 2021. Theodora som
skulle haft ftireställning under våren 2020 planerar istället ha ftireställning
november till december 2020. Det åir oklart hur Invit gör. Man fär dock ta
håinsyn till de allmänna råd som gäller till hösten, dairftir tir det oklart om
ftireställnin gama gär att genomft)ra.

Förslag om att läggatill i verksamhetsplanen om hur kommunikationen mellan
Thea och MAF ska gå till. Viktigt att det sker en kommunikation mellan Theas
Styrelse och MAF om vilka pågående projekt/foreställningar som godkänns.
Förslag om att bjuda in Eva
Thea är strukturerad.

till

styrelsemöte då det råder missftirstånd om hur

Förslag att varje grupp utser en PR-ansvarig.

b)

Budeet 2020
Ordftirande går igenom budgetftirslag ftir 2020. Budgeten gjordes innan
Covid-19. Svårt att ftirutse utfall då det ännu finns oklarheter om hur hösten
blir och ifall ftreställningarna gär attgenomftira.

Årsmötet beviljar dock att ftireslagen budget lor 2020 godkiinns.
13.

Val av styrelsen2020, Suppleanter samt valberedning
i. Ordftirande (ett år) - Adrian Forsberg

ii.
iii.
iv.

Ledamot (två år)

Magdalena Alm

Ledamot

Christopher Johansson

(två år) -

Ledamot, fyllnadsval (ett år)

-

Ralf Rittner

(Ledamot Kerstin Tengstam har ett år kvar av sin mandatperiod.)

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Suppleant (ett år)

-

Bengt Dahlvig

Andre Suppleant (ett år)

-

Christina Larsson

Revisor@e|-UtrikaMagnusson
Revisorssr4,phafr (ett år) - Fredrik Larssorr
Valberedning (ett år)

-

Lisa Clase (sammankallande) och Mia Svenning

Mötet godkänner ftirslag på ny styrelse, revisor, revisorssuppleant samt valberedning.
14.

Motioner
Föregående styrelse yrkar avslag på motion om att ftireningen bör avsätta medel

ftir att

inftirskaffa utrustning ftir dokumentation av ftireställningar med motiveringen att detta
gär att tillgodose med egen utrustning och billigare altemativ.
Föregående styrelse yrkar även avslag på motion om att ftiregående ordftlrande
styrelsen ska vara den sammankallande i valberedningen med motiveringen att

i

uppdraget ska vara frivilligt.

Årsmötet beslutar om avslag på motionerna.
15. Utdelning av vandringspris
Teater Theas vandringspris har styrelsen i år beslutat ge till Christina Larsson
arbete hon lade ner som ordft)rande i Teater
styrelse under två ar.

*"i:

ftjr det

Det var två ar då Theas verksamhet bland annat växte med två nya grupper, varav den
ena finansierades med hjälp av Gunvor Svenssons donation, vilket naturligtvis var
glädjande men också gav styrelsen fler arbetsuppgifter.

Christina ledde styrelsens arbete med stort engagemang och allvar samt med lyhördhet
ftir övriga styrelsemedlemmars åsikter.
Inftir julen 2018 lät Christina också ftireningen ha sin traditionella julfest hemma i sin
och familjens bostad.
16.

Mötet avslutas
Ordftirande avslutade mötet.

Ordftirande

Sekreterare

Justerare

W"Wk#tu,W

Justerare

Ut/Ld;"
Christina Larsson

'iLot-',t<

q

