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Du bestämmer. Välkommen på  
årsmöte 10 mars!
Lördagen den 10 mars äger Ormens årsmöte rum i Teaterladan. Mötet börjar klockan 16, och 
vi bjuder naturligtvis på smaskigt fika. Under mötet kommer vi bland annat diskutera det förslag 
till vision för Ormen som Framtidsgruppen arbetar med, och det är också val till styrelsen. Efter 
årsmötet blir det improvisationsteater, se nedan. Varmt välkommen!

Val på årsmötet

På årsmötet kommer val att hållas till ett antal styrelseposter liksom ett par andra poster. Om du 
är intresserad av att kandidera, eller vill nominera någon, kontakta valberedningen genom 
Per Sternbeck, per.sternbeck@gmail.com. Om du har frågor om vad de olika posterna innebär, dra 
dig inte för att kontakt Per eller någon i styrelsen!

Följande poster ska väljas: Ordförande, vice ordförande, två ordinare styrelseledamöter, en 
styrelsesuppleant, en revisor liksom en ny valberedning. (Notera: sekreterare och kassör väljs 
internt inom styrelsen.)

Dagordning
§1.  Mötets öppnande.  
§2.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.  
§3.  Val av: 
         a)  mötesordförande. 
         b)  mötessekreterare. 
         c)  justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare.  
§4.  Fastställande av dagordning.  
§5.  Styrelsens verksamhetsberättelse.  
§6.  Ekonomisk rapport.  
§7.  Revisorernas berättelse.  
§8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.  
§9.  Val av:  
         a)  ordförande för år 2007 och 2008. 
         b)  vice ordförande för 2007 (fyllnadsval). 
         c) två ordinarie ledamöter för 2007 och 2008. 
         d)  en suppleant för år 2007 och 2008 
         e) en revisor för 2007 och 2008. 
         f) valberedning om tre personer för år 2007. 
§10.  Fastställande av medlemsavgiften för år 2008 och 2009.  
§11.  Framtidsgruppens förslag till vision.  
§12. Information och diskussion om verksamheten år 2007.  
§13.  Övriga frågor.  
§14.  Mötets avslutande.

Improvisationsteater 10 mars
Efter årsmötet den 10 mars, c:a klockan 19, bjuder vi på improvisationsteater i samarbete med 
RoJ. Föreställningen blir avslutningen på den improvisationskurs som ett antal medlemmar från 
både Ormen och RoJ kommer att gå, och enligt säkra källor kommer det att bjudas på blod, svett, 
tårar och en massa skratt (självfallet!). Caféet är förstås öppet hela kvällen, och det kommer att 
finnas enklare mat att köpa.
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HÅLL DIG INFORMERAD – VIA E-POST
Se till att du får information från oss om våra aktiviteter och evenemang! Skicka din mailadress till 
info@ormteatern.se så får du allt du behöver veta direkt i din inkorg, och vi spara dessutom porto. Titta 
också in på vår webbplats, www.ormteatern.se.

ORMTEATERNS STyRELSE
Detta är Ormteaterns styrelse 2006/2007. (Val till ny styrelse sker på årsmötet.) Oss kan du alltid 
kontakta om du har någon fråga angående Ormteatern eller vår verksamhet.

Tf ordförande Adam Blomberg 0709-100 737 adam.blomberg@gmail.com

Kassör NilsOla Nilsson  070-374 69 89 nilsola@abc.se

Sekreterare Tomas Svanberg 070-549 77 12 tomas@razor.se

Ledamot Karin Eriksson 073-705 23 27 keriksson78@yahoo.se

 Vivika Weitz 073-425 52 77 vivika.weitz@edu.haninge.se

Suppleanter Emilie Lindström  0704-54 64 11 mimmie-mimilie@hotmail.com

 Arne Nordh 073-255 79 30 arne.nordh@bredband.net

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@ormteatern.se. Dra dig inte för att höra av dig till oss om du har 
frågor eller idéer om Ormens verksamhet!

Lysistrate
Repetitionerna av sommarens stora föreställning, komedin Lysistrate, pågår nu för fullt. Vi har 
en mycket bra (och rolig) ensemble, som dessutom är större än på länge! Regisserar gör Judith 
Hollander, och Sanna Rantamäki är producent. Premiär den 19 maj.

Barngrupperna
Under denna termin har vi hela sex barngrupper igång. Vivika Weitz och Josef Sahlin leder 
pyttegruppen, Josef leder också en egen grupp, Emilie Lindström leder två grupper, Sol Belloni 
leder en grupp, och Ewa Karlsson och Karin Eriksson leder slutligen en musikalgrupp, och får 
också hjälp av Jenny Linder. Uppspelningarna sker i år den 21 och 22 april, rezspektive den 28 
och 29 april. Håll utkik på www.ormteatern.se efter exakta tider!

Trots det stora antalet grupper är trycket är alltjämt hårt. Vill du leda en grupp?  Om du har 
erfarenhet av att arbeta med drama, teater och barn så är du välkommen till oss! Hör av dig till 
Vivika (kontaktuppgifter nedan) om du är intresserad.

Foajébygget: skitnära toaletter
Vårt projekt för att bygga en riktig foajé, med toaletter, pentry och café, tuffar på, och nu är vi om 
inte dagar så i alla fall bara ett par veckor från fungerande toaletter. NilsOla Nilsson kaklar för 
glatta livet, och Arne Nordh och Daniel Sahlin mekar med allt annat som behöver göras för att vi 
ska få höra det sköna ljudet av en spolande toalett i ladan. Om du är sugen på att hjälpa till med 
toaletterna eller någon annan del av foajén, maila Pernilla Seger på flemmingsdotter@gmail.com.

Medlemsavgift
Nu är det åter dags för en av årets höjdpunkter, nämligen betalandet av medlemsavgiften. Om det 
finns ett inbetalningskort bifogat detta Ormskinn har vi inte fått din betalning än (eller 
så är den på väg). Medlemsavgiften är 50 kr för vanliga dödliga, 25 kr för pensionärer, studerande 
och arbetslösa eller 100 kr för en hel familj. Om du vill kan du också betala på medlemsmötet.

Slutligen, ytterligare en påminnelse om årsmötet den 10 mars. Vi ses på Ormen!

Styrelsen


