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Protokoll årsmöte  
Plats: Scen Sundsvalls kansli, Norra järnvägsgatan 10, 2 tr., samt via Zoom 
Datum: 2020-06-04 
Tid: 18:30 

  

1. Årsmötets öppnande  
Styrelsens ordförande Helge Sjödin hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet 
öppnat 

2. Mötets behöriga utlysande  
Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst genom att skriftlig information skickats ut via e-
post samt hemsidan en månad innan mötet ägde rum. 

3. Fastställande av dagordning  
Årsmötet godkänner föreslagen och utskickad dagordning. 

4. Val av årsmötesfunktionärer/mötespresidium  

4.1. Ordförande  
Till ordförande för årsmötet väljs Niklas Evaldsson 

4.2. Sekreterare  
Till sekreterare för årsmötet väljs AnnaKarin Westberg 

4.3. två protokolljusterare tillika rösträknare  
Till justerare och rösträknare väljs Ulla Larsson och Håkan Nordman 

5. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd  
Samtliga närvarande medlemmar antecknas i en ombudsförteckning. Årsmötet beslutar 
att ombudsförteckningen ska utgöra röstlängd. Ombudsförteckning och röstlängd 
fastställs. Bilaga A. 

6. Anta normalstadgar för Riksteaterförening, enligt senaste kongressbeslut.  
Årsmötet antar normalstadgar för Riksteaterföreningar med de ändringar som beslutades 
i samband med Riksteaterns kongress 2019. 
Bilaga B 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsräkenskaper för 2019  
Helge Sjödin går igenom verksamhetsberättelsen. Britt-Marie Jonsson går igenom 
föreningens resultaträkning och balansräkning. 
Verksamhetsberättelsen med årsredovisningen är föredragen och årsmötet beslutar att 
den kan läggas till handlingarna. 
Bilaga C 

8. Revisorernas berättelse  
Revisorernas berättelse föredras av den förtroendevalde revisorn Stefan Aronson. 
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Revisorerna har tagit del av föreningens räkenskaper och protokoll för verksamhetsåret 
2019.  
Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
Bilaga D 

9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2019  
Årsmötet fastställer resultat och balansräkning för 2019 och att de läggs till handlingarna. 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen   
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet beslutar att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

12. Fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 § i föreningens stadgar.  
Medlemsavgift för enskild medlem är densamma som den avgift som fastställs av 
Riksteaterns kongress. Årsmötet har att besluta om medlemsavgift för föreningar, företag 
och kommersiella organisationer. I dag är avgiften för föreningar 250 kr och 500 kr för 
företag och kommersiella organisationer. 
Årsmötet beslutar att medlemsavgift för föreningar, företag och kommersiella 
organisationer för verksamhetsåret 2020 ska lämnas oförändrade. 
 

13. Verksamhetsplan 2020 – 2023 och budget för 2020  
Ordförande Helge Sjödin föredrar verksamhetsplan för perioden 2020 – 2023. Kassören 
Britt-Marie Jonsson går igenom budget för verksamhetsåret 2020. 
Årsmötet fastställer verksamhetsplan 2020–2023 och budget för 2020 och att de läggs till 
handlingarna. 
Bilaga E 

14. Fastställande av arvoden 
Valberedningens förslag är att arvodena förblir oförändrade.  
Att arvoden inom styrelsen under 2020 ser ut som följer: 
7 000 kr till föreningens ordförande 
4 500 kr till föreningens kassör 
6 000 kr till styrelsen att själva fördela till övriga funktionärer. 
Därutöver erhåller ledamöterna en ersättning med 140 kr per bevistat sammanträde. 
800 kr per person och år till revisorerna 

Årsmötet beslutar om oförändrat arvode för 2020. 

15. Val av styrelse  

15.1 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  
Förslag från valberedningen, Gunnar Lindfors, att utöka från dagens 11 till 13 
ledamöter.  
Årsmötet beslutar enligt förslaget. 
15.2 Val av kassör  
Valberedningens förslag är Britt-Marie Jonsson. Årsmötet beslutar enligt 
förslaget. 
15.3 Val av ledamöter  
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Förslag på omval, 2 år: 
Marianne Staaf Gälldin, Abdullatif Haj Mohammed, Carin Stråle  
Förslag på nyval, 2 år.  
Erik Thunström och Inger Melén  
Fyllnadsval på 1 år: 
Kell Vestin och Åsa Jadelius 
På grund av sent avhopp så är två ledmotsplatser vakanta. Valberedningen 
återkommer under året med förslag på två nya ledamöter som ska väljas på 2 
respektive 1 år. 
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 

Styrelsesammanställningen för 2020 ser ut som följer: 
Helge Sjödin, ordförande 
Britt-Marie Jonsson, kassör 
Ledamöter 
Marianne Staaf-Gälldin 
Frans Costell 
Carin Stråle 
Kell Vestin 
Åsa Jadelius 
Erik Thunström 
Inger Melén 
Abdullatif Haj Mohammad 
Rita Pascacio 
Vakant 
Vakant 

15.4 Val av två ordinarie revisorer 
Valberedningens förslag är Stefan Aronsson och Erik Carlsson 
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

15.5 Val av två revisorssuppleanter  
Valberedningens förslag är Roland Grafström och Britta Mörée. Årsmötet 
beslutar enligt valberedningens förslag. 

15.6 Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande 
Förslag till valberedare är Gunnar Lindfors, Håkan Olsson och Roger Nylander 
och där Gunnar Lindfors blir sammankallande. 
Årsmötet beslutar enligt förslag. 

16. Inkomna motioner eller förslag från medlemmar och styrelse 
Inga inkomna motioner eller förslag har kommit styrelsen till handa. 

17. Avslutning  
Ordförande Helge Sjödin tackar för mötet och avtackar presidiet med en blomma. Ett 
särskilt tack riktas till de avgående ledamöterna: Sven-Ove Jacobsson, Karin Rapp och Erik 
Jonsson. De har varit engagerade i föreningen och styrelsen under en väldigt lång tid och 
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medverkat till att föreningen är där den är idag. De erbjuds därför att bli 
hedersmedlemmar i Scen Sundsvall, vilket innebär ett fritt medlemskap i föreningen. Ett 
mycket stort tack riktas också till Christin Strömberg som varit både ordförande och vice 
ordförande i föreningen i perioder och medverkat till att bland annat Kulturrådsprojektet 
Kreativa Platser/Forza Nacksta 2.0 kom till stånd och genomfördes på ett utmärkt sätt och 
som satte Nacksta på kulturkartan. Vi vill också tacka Bengt Nilsson för sin tid i styrelsen 
och för det fantastiska utåtriktade arbete han gjort för föreningen. Alla kommer att erhålla 
en liten gåva som kommer på posten. 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING 
Antagna på Riksteaterns kongress den 26 maj 2019   



          

  

Föreningens namn  
Stadgar för Scen Sundsvall – en del av Riksteatern 

Inledande bestämmelser  
1 §  
Riksteaterförening ska ha begreppet ”Riksteater” i sitt namn och ska använda den gemensamma 
logotypen.  

2 §  
Riksteaterföreningens organ är:  

1. Årsmöte  

2. Styrelse  

3. Valberedning  

4. Revisorer  

Ändamål  
3 §  
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar turnerande scenkonst - för 
alla, överallt.  

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och 
är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.  

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i 
landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och 
samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens 
demokrati.  

Demokrati  
4 §  
Riksteaterns demokrati utgår från riksteaterföreningarnas medlemmar.  

Riksteaterförening ska ha ett demokratiskt arbetssätt och vara öppen för enskilda medlemmar och 
organisationer. 

Riksteaterföreningen ska ge varje medlem en möjlighet till inflytande, detta kommer ytterst till 
uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst.  



          

  

Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via 
Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där.  

Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern.  

Medlemskap och avgifter  
5 §  
Rätt till medlemskap äger enskilda personer och organisationer.  

6 §  
Medlemsavgift för enskilda medlemmar fastställs av Riksteaterns kongress.  

Organisationer erlägger en årsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.  

Riksteaterförening betalar för varje medlem en årlig avgift till kongressfonden och en årlig avgift till 
det gemensamma medlemsregistret. Storleken på avgifterna bestäms av kongressen.  

Riksteaterföreningens medlemmar ska aviseras via det gemensamma medlemsregistret.  

7 §  
Medlem, som uppträder så att den skadar gemensamma intressen, kan uteslutas av styrelsen. Den 
som uteslutits äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.  

8 §  
Riksteaterförening är skyldig att insända begärda uppgifter om verksamheten till Riksteatern 
nationellt och regionalt.  

Årsmötet  
9 §  
Årsmötet är riksteaterföreningens högsta beslutande organ.  

10 §  
Årsmötet består av de enskilda medlemmarna och ett röstberättigat ombud för varje med-
lemsorganisation, samt styrelsens ledamöter. Varje medlem/ombud har en röst.  

Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och 
ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.  

Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av tjänstgörande årsmötesordförande, om denna 
är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstning sker öppet.  

Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  

  



          

  

11 §  
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:  

a) årsmötets behöriga utlysande  

b) fastställande av röstlängd  

c) val av mötesfunktionärer  

d) styrelsens verksamhetsberättelse  

e) revisionsberättelse  

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

g) fastställande av årsavgift för organisationer  

h) verksamhetsplan  

i) val av ordförande (vartannat år)  

j) val av kassör (vartannat år)  

k) val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare  

l) val av två revisorer med två ersättare  

m) val av valberedning  

n) ev. propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna  

12 §  
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads 
utgång.  

Kallelse ska av styrelsen utsändas senast en månad före årsmötet.  

Dagordning och övriga handlingar ska hållas tillgängliga senast en vecka före årsmötet.  

13 §  
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av medlemmarna begär 
det. 

Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter det att styrelsen erhållit begäran om det.  

Kallelse ska utgå senast två veckor före extra årsmöte.  

Dagordning och övriga handlingar ska hållas tillgängliga senast en vecka före extra årsmöte.  

Extra årsmöte får tidigast hållas en månad efter ordinarie årsmöte.  

14 §  
Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor 
före årsmötet.  

  



          

  

Styrelsen  
15 §  
Styrelsen leder riksteaterföreningens verksamhet.  

Styrelsen utser firmatecknare.  

16 §  
Årsmötet väljer bland riksteaterföreningens medlemmar ordförande, kassör och minst tre 
styrelseledamöter jämte ersättare till ett antal årsmötet fastställer. Ersättare väljs på ett år.  

Styrelseledamot får inte inneha anställning längre än sex månader inom Riksteatern med undantag 
för anställning i annan riksteaterförening.  

Mandatperioden är två år för ordföranden och övriga styrelseledamöter.  

Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år, varvid ordförande och kassören väljs vid olika 
tillfällen.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.  

Vid lika röstetal har ordförande avgörande röst.  

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordförande och minst hälften av styrelsens 
ledamöter är närvarande.  

Valberedning  
17 §  
För styrelse- och övriga val som nästkommande årsmöte har att förrätta ska ordinarie årsmöte utse 
en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska av 
årsmötet utses till ordförande. 

Räkenskaper och revisorer  
18 §  
För granskning av räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer med två ersättare för 
tiden intill nästkommande årsmöte.  

Kommun, som lämnar anslag till riksteaterföreningens verksamhet får, om den så önskar, utse en 
revisor med ersättare.  

Räkenskaperna avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens protokoll, 
överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.  

  



          

  

Ändring av stadgarna  
19 §  
Ändring av 1 § till 10 § och 19 § till 20 § i dessa stadgar kan endast göras av Riksteaterns kongress.  

För ändring av övriga paragrafer fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är 
giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de röstande.  

Om Riksteaterns kongress fattar beslut om nya normalstadgar för riksteaterförening så ska 
stadgeändringarna antas vid nästkommande årsmöte. 

Upplösning  
20 §  
Om riksteaterförening istället vill anslutas som annan ansluten organisation alternativt upplösas 
och/eller utträda ur Riksteatern fordras beslut av två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie 
årsmöte.  

Riksteaterförening som vill anslutas som annan ansluten organisation alternativt upplösas 
och/eller utträda ur Riksteatern ska skriftligen anmäla detta till Riksteaterns styrelse.  

Om riksteaterföreningen upplöses vid utträdet så övertas föreningens eventuella tillgångar av 
Riksteaterns regionala förening och dess medlemmar överförs till en närliggande 
riksteaterförening.  

 







































 
 

 

1 Scen Sundsvall • N Järnvägsgatan 10, 852 31 Sundsvall • 060-658 54 53 • scensundsvall@riksteatern.se • www.riksteatern.se/sundsvall 

 

 

Verksamhetsplan Scen Sundsvall 2020 - 2022 
Verksamhetsplanen omfattar tre år och utgör grunden för styrelsens årliga 
planering av verksamheten. Planen ska kompletteras med en utbildningsplan. 
 
 

                                         

Föreningen Scen Sundsvall 
Scen Sundsvall (ScS) är en ideell förening med ca 800 medlemmar. 
Föreningen, som utgör en del av Riksteatern, bildades som Sundsvalls 
Teaterförening 1933. Riksteatern är en folkrörelse med 230 lokala 
föreningar, varav Scen Sundsvall är en av de fem största. Utbudet har i takt 
med tiden förändrats från att omfatta enbart teater till ett brett och varierat 
utbud inom scenkonsten i Sundsvall. År 2010 bytte föreningen namn till 
Scen Sundsvall för att bekräfta den bredare verksamheten. 
 
Scen Sundsvall är den största kulturföreningen i Sundsvalls kommun. Den 
är delägare i Folkets Husföreningen och Entre Sundsvall. 
 
Föreningens uppgift är att arrangera gästspel i Sundsvall så att boende och 
besökare får del av ett brett och varierat scenkonstutbud. Scen Sundsvall 
genomför cirka 20 professionella arrangemang varje år. 
 
Medlemmarna är föreningens kärna och centrum. De kan påverka utbudet 
och verksamheten bland annat genom medlemsträffar, egna kontakter och 
styrelseuppdrag med mera. 
 
Scenkonsten förändras kontinuerligt med nya uttryck och former, 
arrangörer och scener. Det är viktigt att förstå, följa med och driva denna 

mailto:scensundsvall@riksteatern.se
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utveckling. Kultur uttrycks också i andra former som till exempel på 
webben, i live-events och intressegrupperingar. Detta kan antingen skapa 
konkurrens om uppmärksamheten eller stärka scenkonsten. Med vårt 
utbud av scenkonst och genom samverkan vill vi bidra till utvecklingen av 
det goda och engagerade samhället och göra det tillgängligt för alla. 

Vision för Scen Sundsvalls verksamhet 
Scen Sundsvall arrangerar gästspelande scenkonst av hög kvalitet med 
målsättningen att vara en självklar aktör i regionens kulturliv. 

Genom att erbjuda ett rikt och varierat kulturutbud bidrar vi till att göra Sundsvalls 
kommun till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. Vår verksamhet och 
repertoar präglas av mångfald och speglar allas lika värde. 
 

Målområden för föreningens verksamhet  
 
Medlemmarna 
Scen Sundsvall är en ideell förening, vilket innebär att medlemmarna utgör vårt 
mest angelägna fokus. Det är angeläget att vi underlättar för samtliga intresserade 
att vara medlem i förening, tar vara på personligt engagemang för olika funktioner 
och det är en självklarhet att var och en ska ha möjlighet att påverka föreningens 
verksamhet. 
 
Även för de som ännu inte är medlemmar, ska det vara enkelt och intressant att ta 
del av vårt utbud av bred scenkonst av hög kvalitet. 
 
Genom vår verksamhet skapar vi tillfällen till möten och stärker kommunikationen 
mellan olika samhällsgrupper. 
 

Målsättning t o m år 2022 

• Antalet medlemmar har ökat från 800 i januari 2020. 

• Tydliga former finns för medlemmars inflytande och delaktighet.  

• Styrelse känner till medlemskaderns struktur och förändring över tid, och 
verkar för att tillgodose medlemsgruppens behov och förväntningar, inom 
de ramar som styrelsen har till sitt förfogande. 

• Föreningen har ett aktivt och kontinuerligt arbetssätt för att förnya 
medlemsgruppen med nya medlemmar. 
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Styrelsen 
Styrelsen väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet och ansvarar för 
föreningens verksamhet. 

Det ska vara inspirerande att delta i styrelsearbetet. Tydlig roll, struktur och 
ansvarsfördelning är viktigt för att arbetet ska flyta lätt och smidigt för både 
styrelse och kansli. Varje styrelsemedlem är väl förtrogen med sin egen funktion 
och sitt uppdrag och är engagerad i styrelsens gemensamma arbete. 

Målsättning t o m år 2022 

• Utarbetat och dokumenterat arbetsordning utifrån styrelsens roll och 
uppdrag liksom kansliet s roll och uppdrag. 

• Varje styrelsemedlem har möjlighet till relevant kompetensutveckling 

• Etablerat ett arbetssätt där styrelsen tillsammans med kansliet återkommande 
fördjupar sin kunskap genom omvärldsbevakning inom scenkonstområdet. 

Utbudet 
Scen Sundsvalls syfte är att arrangera scenkonst av hög kvalitet, för medlemmar 
och andra intresserade. Vi väljer medvetet ett allt bredare utbud och attraherar 
därmed både befintliga och nya målgrupper. Utbudet har återkommande inslag av 
global scenkonst. 
 
Vi introducerar nya scenkonstformer i Sundsvall och ligger i framkant med att 
driva en medveten utveckling av utbudet. Tyst teater, dans och nycirkus är exempel 
på sådant nyskapande. 

Målsättning t o m år 2022 

• Scen Sundsvall är en attraktiv arrangör med tydlig och kompetent 
kommunikation med stora som små producenter. 

• Utarbetat en prissättning för föreställningar som gör det möjligt för fler att ta 
del av våra föreställningar. 

• Arrangerar Scenkonst i flertalet kommundelar. 

• Följer aktivt teknikutvecklingen och tillämpar den i valda delar för att kunna 
erbjuda ett brett och nyskapande utbud. 
 

mailto:scensundsvall@riksteatern.se


 
 

 

4 Scen Sundsvall • N Järnvägsgatan 10, 852 31 Sundsvall • 060-658 54 53 • scensundsvall@riksteatern.se • www.riksteatern.se/sundsvall 

 

Samarbete 
Samarbete är en strategi för all verksamhet inom Scen Sundsvall och tillsammans 
är vår devis. Det innebär att vi samarbetar med olika aktörer, både när det gäller 
utbudet och för att ge våra medlemmar och övrig publik goda förutsättningar. 

Målsättning tom år 2022 

• Scen Sundsvall är en attraktiv och efterfrågad samverkanspart. 

• Deltar aktivt i och fördjupat samarbeten inom arrangörsnätverk. 

• Etablerat återkommande samarbeten med externa producenter. 

• Har återkommande samverkan med andra aktörer vid våra arrangemang. 

  

 
 
 
 
Februari 2020 Styrelsen 
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