
Årsmöte 

25 Mars 2021 
DAGORDNING version 2021-03-18 
 

1 Årsmötets öppnande 
 

2 Mötets behöriga utlysande 
 

3 Fastställande av röstlängd (medlemsmatrikel) 
 

4 Val av mötesfunktionärer 

 Mötesordförande ____________________________ 

 Mötessekreterare ____________________________ 

 Justerare 2 st. ____________________________ 
 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 160:-/ungdom 50:-/familjemedlem 
80:-  
Beslutad av kongressen 2019 

Beslut om medlemsavgift 
för organisationer. 

Organisation lika enskild medlem (idag 
160:-,) 
Beslutad av kongressen 2019 

Ersättning för tele, data 
och skrivare till 
ordförande, sekreterare, 
medlemsombud, 
bokföringskassör samt 
sammankallande i 
arbetsgrupper. 

Förslag 1200:-/år 
(Arbetsgrupper vuxen, skol, ungdom, familj 
och resor.) 
(oförändrat) 

Reseersättning Enligt skattefritt ersättningsbelopp (för 
närvarande 18:50/mil)  
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Styrelsens förslag:  
Fribiljetter 1 biljett till ledamöter i styrelsen. 

1 biljett till valberedningen 
1 biljett till revisionsgruppen 
2 biljetter till styrelser i södra Sveriges 
riksteaterföreningar i mån av plats. 
Övriga fribiljetter till förtroendevalda 
beslutas av styrelsen. 

Övriga fribiljetter beslutas av styrelsen: Biljetter till arbetsgrupperna, Recensent 
eller mediarepresentant som skriver om teatern har fribiljett.  

 

10 Val till styrelsen 
Beslut om antal ledamöter i styrelsen: 9 oförändrat antal. 
Ordförande väljs udda år och kassör jämna år.  
 
Följande väljs till 2023 
Ordförande ____________________________ 

 

4 ledamöter  ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 
 

11 Val av arbetsgrupp vuxenteater, 1 år 

Sammankallande ____________________________ 

7 ledamöter ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 
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12 Val av ansvariga för arbetsgrupper för 1 år 

Skolteatergrupp, sammankallande ____________________________ 

 Ersättare ____________________________ 

Familjeteater, sammankallande ____________________________ 

 Ersättare ____________________________ 
 

Ungdomsteater, sammankallande ____________________________ 

Teaterresor ____________________________ 
 

 
13 Val av 2 revisorer, 1 år ____________________________ 

 ____________________________ 

Val av 2 ersättare, 1 år ____________________________ 

 ____________________________ 
14 Val av valberedning 

Valberedning, sammankallande ____________________________ 

Valberedning ledamöter 2 st ____________________________
 ____________________________ 

15 Övriga förslag från styrelsen och motioner från medlemmar 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

16 Mötets avslutande med avtackningar 
 

 


