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Referat generalforsamling 09.05.16.
Tilstede:

Se vedlegg.

Meldt fravær:

Foresatte til:

Fravær:

Foresatte til:

Sondre og Mari Sønneland
Jonas og Rude Rott
Madeleine Molineaux
Dia Larsen
Marius Øye
Andrea Refsnes Voll
Nora og Marius Nordbø
Sanna Ågesen
Andrea og Christiane Sunde
Madelen og Helena Solli
Malin H. Frafjord
Irmeli Larsen
Aurora Løvoll
Rikke Svendsen

Svein Ragnhildstveit ønsket velkommen, og ba de oppmøtte skrive seg på
møtelista.
Sak nr. 01
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
Sak nr. 02
Valg av møteleder
Svein Ragnhildstveit ble valgt som møteleder.
Sak nr. 03
Valg av referent
Kari Elisabeth Forthun ble valgt som referent.
Sak nr. 04
Årsmelding
Heidi M. Eikås gikk gjennom årsmeldingen. Se vedlegg.
Det er ønsket at vi skriver fullt navn på alle i årsmeldingen.

Sak nr. 05
Handlingsplan
Heidi M. Eikås gikk gjennom handlingsplanen. Se vedlegg.
Planen vil bli tatt opp på hvert styremøte og vil være et levende dokument.
Heidi og Svein orienterte om ungdomsgruppa som består av 19 medlemmer fra
ungdomsskolealder og oppover. Tanken er at vi skal ha forestilling i
oktober/november. Alt er nytt og vi lar veien bli til mens vi går.
De fleste ungdommene vil også være med på hovedforestillingen. Usikkert om
det blir skrevet nytt manus til den i mars -17, men vi har gamle manus vi kan
bruke.
Sak nr. 06
Regnskap
Leif Fadnes gikk gjennom regnskapet. Se vedlegg.
Regnskap for -15 gikk i pluss med 31 000.
Regnskap for -16 viser budsjett, og foreløpig regnskap (1.5.16)
Regnskapsmessig er kafé og billettinntekter delt i forhold til 2015.
Det er forventet at det kommer mer inntekter til høsten, bl.a.kontigent og
kommunal støtte.
Til forskjell fra -15 har vi valgt å budsjettere med et underskudd i -16. Dette
siden det er høyre utgifter i 2016 grunnet blant annet teaterfestival, samt at det
vil ved søknad om støtte vise et virkelig behov for bidrag.
Teateret har god likviditet. Noen år er dyrere grunnet teaterfestival, og vi har satt
av midler til fremtidige investeringer.
Det vil blant annet koste mer å ha egen ungdomsgruppe med egen forestilling,
men vi vil søke om ekstra tilskudd til dette tiltaket.
Det ble forklart for medlemmene det nye skjemaet som må fylles ut ved refusjon
av utlegg til Teateret Mitt, samt at alle kvitteringer skal signeres bakpå med; hva
det gjelder, og hvem som har handlet. Skjemaet skal attesteres av en i styret,
dette gjelder også dersom vi handler på Rema 1000. Da vil dette gjelde
kassabongen. Skjemaet ligger på hjemmesiden til Teateret Mitt.
Av Grasrotandelen har vi fått noe penger, og vi oppfordrer foresatte til å
registrere Teateret Mitt når de leverer tippekupongen.
Det ble etterlyst retningslinjer for kafeén, hva vi handler for de ulike
anledningene og ca. kostnader for dette, og Heidi oppmuntret kafegjengen til å
lage disse. Den tidligere permen vi hadde er forsvunnet, der sto hvor mye vi
trengte å handle til de forskjellige måltidene/ premierefest/overnatting osv. men
Linn Risom har tilbudt seg å hjelpe dem i gang med en ny.

Sak nr. 07
Budsjett
Leif Fadnes gikk gjennom forslag til budsjett. Se vedlegg.

Sak nr. 08
Valg av styre for 2016 / 2017
Svein Ragnhildstveit
leder
- ikke på valg
Leif Fadnes
kasserer
- ikke på valg
Marianne Molineaux
markedsføring
- ikke på valg
Kurt S. Olsen
musikk
- ikke på valg
Nina Larsen
kafé
- gjenvalgt
Kari Elisabeth Forthun sekretær
- gjenvalgt
Hege Isnes
barnegruppe
- nyvalgt
Ungdomsrep:

Karoline Vuyk
Julio Ragnhildstveit

- ikke på valg
- nyvalgt

Sak nr. 09
Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
Tilslutt ble det minnet om sommerfesten på hytta til Ellen og Kurt 3. juni.
Viktig å gi beskjed om man kommer eller ikke. Meld gjerne inn
underholdning, det blir rigget en liten scene og musikkanlegg.
Ta gjerne med campingstoler om du vil være garantert å ha noe å sitte på.
Filmene fra Virusjakten og Vampyrblod er klar, og kan kjøpes på
sommerfesten. De koster kr 50,- pr stk. Ønsker du å kjøpe flere enn en av
hver tittel, koster neste film kr 100,-. Vi har valgt å gjøre det på denne
måten slik at alle medlemmene kan få kjøpt sin egen film for en billig
penge.

