
 

Kristinehamn 3 april 2022 
 
 
Protokoll 
Årsmöte Riksteatern Värmland 
 
Vi hälsades välkomna till Christinateatern i Kristinehamn av Riksteaterföreningens ordförande Lars 
Håkansson 
 
a. Årsmötet öppnas  

Årsmötet öppnades av ordförande Angelica Rage 
 
b. Årsmötets behöriga utlysande  

Årsmötet fanns behörigt utlyst 
 
c. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes 
 
d. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes 
 
e. Val av mötesfunktionärer  

Valberedningens förslag godkändes: ordförande Philip Johnsson och mötessekreterare Gunilla Fält  
Till justerare valdes Birgitta Höber-Ekåsen och Lars Håkansson. 

 
 
f. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  

Anna Skoglund redogör för verksamhetsberättelsen och Maria Emanuelsson går igenom 
årsredovisningen. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelse samt årsredovisning. 

 
g. Revisionsberättelse  

Birgitta Samuelsson läser upp revisionsberättelsen undertecknad av revisorerna. 
 
h. Fastställande av resultat- och balansräkning  

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning. 
 

i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 

j. Fastställande av årsavgift 
Årsmötet röstar för oförändrad avgift 300 kr.  
 

k. Fastställande av styrelsens arvoden 
Årsmötet fastställer arvoden enligt förslag:  
Ordförande 15.000 kr/år.  
Kassör 10.000 kr/ år (höjning med 5000 kr). 
Vice ordförande 5000 kr (höjning med 2000 kr). 
 

l. Verksamhetsplan och budget 2022 



 

Anna Skoglund redogör för verksamhetsplanen och Maria Emanuelsson för budget för 2022. 
Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budget. 
 

m. Fastställande av antal ordinarie ledamöter respektive ersättare i styrelsen 
Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter i styrelsen till ordförande jämte nio övriga. 
 

n. Val av kassör 
Årsmötet röstar för omval av Maria Emanuelsson på 2 år. 

 
 
o. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare 

Årsmötet röstar för omval Rolf Pettersson (2 år) 
Årsmötet röstar för omval Birgitta Nordling Olsson (2 år) 
Årsmötet röstar för omval av Britt Davidsson (2 år) 
Årsmötet röstar för nyval Susanne Berggren (2 år) 
 
 

p. Val av två revisorer (med /utan två ersättare)  
Årsmötet röstar för omval av Birgitta Samuelsson och Mats Enmark 
 

q. Val av valberedning  
Årsmötet röstar för omval av Thorsten Born och Torbjörn Eriksson 
 

r. Ev. propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna  
Inga propositioner eller motioner har inkommit. 
 

s. Avtackningar  
Styrelsen tackar Mikael Johansson som kommer att avtackas med en blomma 
 

t. Mötets avslutande 
Årsmötet avslutas 
 
Marie Höglund fick ordet och rapporterade om nyheter från Riksteatern och sitt distrikt 

• Digital kurs för nyinvalda medlemmar 11 maj  
• Uppdatera på intranätet, styrelsen och adresser offentlig. 
• Hösten 18 maj, pressläpp 
• 10 maj beställa affischer 

 
Efter mötet fick vi möta Fröding. Öivind Åsberg berättade fint om Frödings liv och vi fick höra ett urval 
av hans vackra dikter. 
 

 

_____________________________                          _____________________________ 

Philip Johnsson   Gunilla Fält 
   

_____________________________                 _____________________________ 

Birgitta Höber Ekåsen  Lars Håkansson 


