
Referat årsmøte Bømlo Teater 15.03.19 

Dag og dato: Fredag 15.03.2018 

Sted: Teateret sine lokaler I Urangsvåg, kl. 19.00-21.00 

Fremmøte: 21 stemmeføre 

 

Dagsorden 

Sak 1 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten kommentarer. 
 

Sak 2 Valg av møteleder og referent 
Møteleder: Linda Hellen 
Referent: Marit Frimannslund 
 

Sak 3 Godkjenning av dagsorden 
Dagorden for årsmøtet ble godkjent uten kommentarer. 
 

Sak 4 Årsmelding 2018 
Årsmelding ble lest opp av møteleder. 
Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner styret sitt forslag til årsmelding for 
2018. 
Godkjent med følgende kommentarer: 

• Bømmelfjord AS var prosjektsponsor på “Evita”. 
 

Sak 5 Regnskap 2018 
Nøkkeltall fra regnskapet for 2018 ble gjennomgått av møteleder med 
innspill og forklaring av detaljer fra Kjell Arne Røksund. 
Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner regnskapet for Bømlo Teater for 
2018. 
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. 
 

Sak 6 Budsjett 2019 
Årsbudsjettet for 2019 ble gjennomgått av møteleder. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett i Bømlo Teater for 2019. 
Budsjett ble godkjent uten kommentarer. 
 

Sak 7 Arbeidsprogram 2019-2024 
Forslag til arbeidsprogram ble lagt frem av møteleder og årsmøtet 
Til å komme med innspill til forslaget. 
 



Innspill til forslag fra styret om å etablere et kunstnerisk utvalg. 
• Tidligere erfaringer fra kunstnerisk utvalg tilsier at det er vanskelig å få 

til en gruppe som jobber strategisk og selvgående. 
• Kan en dramaturg leies inn til dette arbeidet. 
• Teatersjefen i Riksteateret har ytret et ønske om å kunne bidra, kunne 

vi benyttet oss av det tilbudet? 
• Kan kunstnerisk utvalg tenkes å hospitere hos andre teater eller andre 

aktuelle aktører?  
 
Flere forslag ble diskutert i forhold til 2024: 

• Kan vi sette opp “Kristkongane” i 2023 og “I slik ei natt” i 2024? 
• Både “Kristkongane” og “I slik ei natt” evt. som maratonforestilling. 
• Tora Mostrastong. 
• “I slik ei natt” som nattforestilling. 
 

Andre innspill til arbeidsprogram: 
• Kan det være aktuelt å “låne” et annet historisk spill til Moster? 

 
Sak 8  Vedtaksendring, § 3 

 
Årsmøtet godkjenner endring av paragraf 3 i Bømlo Teaters vedtekter uten 
kommentarer. 
 

Sak 9 Valg 
  
● Leder (1 år): 
Linda Hellen – På valg (tar gjenvalg 1 år) 
 
● Nestleder: 
Marit Frimannslund – Ikke på valg 
 
● styremedlemmer: 
Runa Våge Krukhaug – På valg (Brynjar Stautland foreslått av valgkomité) 
Joachim Mathiassen – Ikke på val 
Cathrine Nesse Aakre – Ikke på valg 
Trond Haldorsen – På valg (Hedda Geitung Håvik foreslått av valgkomité) 
 
● 2 varamedlemmer (1 år): 
Brynjar Stautland – På val (Runa Våge Krukhaug foreslått av 
valgnemnd for 1 år) 
Sigbjørn Næsse – På val (Erik Larsen foreslått av 
valgnemnd for 1 år) 
 



● Valgkomité for 2019 
Marta Kristensen 
Marianne Grønnevik 
Frode Larsen  
 
Årsmøtet godkjenner valgkomitéens innstilling til styret i Bømlo Teater  
2019: 
● Leiar: 
Linda Hellen 
 
● Nestleder: 
Marit Frimannslund 
 
● styremedlemmer: 
Joachim Mathiassen 
Marit Frimannslund 
Cathrine Nesse Aakre 
Hedda Geitung Håvik 
Brynjar Stautland 
 
● 2 varamedlemmer: 
Runa Våge Krukhaug 
Erik Larsen 
 
● Valkomitè for 2020: 
Marta Kristensen 
Trond Haldorsen 
Sigbjørn Næsse 

 

Finnås, 22.03.19 

Marit Frimannslund 
-Referent- 


