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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET
1. Årsmötet öppnas

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Två protokolljusterare/rösträknare

5. Presentation av Riksteatern Blekinges utredning ang arbetsmiljön i styrelsen

6. Inkomna motioner:

 - Uteslutning av medlem i Riksteatern, Sören Fohlstöm

 - Yrkande på att Lars Hasselgren entledigas från uppdraget
   i Karlshamns Riksteaterförenings styrelse

 - Ekonomiredovisning

 - Mandattid max 10 år

 - Tillbakadragande av styrelsens mandat

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift för organisationer

 Förslag:

 Ideella föreningar 200kr/år

 Andra föreningar  500 kr/år

 Företag  500 kr/år

10. Fastställande av verksamhetsplan 2022–2024

11. Presentation av styrelsens ledamöter och aktuella kandidater

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

13.  Val av ordförande

14. Val av kassör fyllnadsval

15.  Val av övriga styrelseledamöter 

16.  Proposition angående valberedningen

17.  Val av valberedning

18.  Övriga frågor

19.  Årsmötet avslutas
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INLEDNING
Nu äntligen har pandemin lämnat oss och vi kan återigen erbjuda er medlemmar scenkonst för alla 
överallt precis som vi gjort innan pandemin. Vi vet nämligen att teater kan göra skillnad. Scenkonst 
kan ta sig i olika uttryck. Den kan väcka frågor, skapa dialog eller röra om känslor. Gemensamt är, 
när den träffar människors hjärtan, då lämnar den ingen oberörd. Vi hoppas att vårt teaterutbud 
2021 passade dig. Vi genomförde under verksamhetsåret 23 arrangemang. Vi hann även med att, 
mellan restriktionerna, ha vårt 50 års jubileum I 3 dagar som visade sig bli mycket lyckat. Vi hann 
också med vår första teaterresa den 7 november till Malmö. Vi hade även fyra digitala föreställning-
ar I samarbete med Gnösjö riksteaterförening.

ÅRSMÖTE
Förra årets årsmöte den 14 mars genomförde vi digitalt. Trots detta så deltog glädjande nog en hel 
del medlemmar.
Ingen teater eller samvaro efter årsmötet blev det heller, men vi får hoppas att den situationen inte 
upprepar sig.

STYRELSEN 2021
Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen bestått av 7 personer.

Britt Kilsäter Ordförande

Lasse Hasselgren Vice ordförande

Folke Dahlrot Kassör och biljettansvarig

Helen Nordin Sekreterare

Patrik Ohlsson Programutvecklare

Irene Carlsson Programutvecklare

Sören Fohlström

Revisorer:

Ordinarie:

Ulf Nilsson och Hans Hyllstedt

Ersättare:

Nils Abrahamsson, Claes Jansson

Valberedning

Boel Sandström sammankallande

Marley Graham och Bo Sandgren

STYRELSEMÖTEN
Under 2021 har styrelsen haft 13 protokollförda styrelsemöten. Ett arbetsutskott bildatdes 2020 för 
att besluta i akuta ärenden och bereda frågor inför styrelsemöten. AU har bestått av Britt Kilsäter 
(ordförande) Folke Dahlrot (Kassör) och Lars Hasselgren (vice ordförande). Antal möten har varit 9.
Tyvärr lämnade två av de nyvalda ledamöterna styrelsen efter ca två månader.
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KURSER, REPRESENTATION
Expo scenkonst årsmöte 14 mars digitalt
Vårträff Riksteatern Blekinge den18 april digital
Ny I Riksteatern 23 maj digital
Flertal möten ang vårt 50 års jubileum juni-sept
Svängstadagen 28 augusti
Mundekulla 11 september
Anbud digital Riksteaterns scenkonstutbud 23-24 oktober
Repertoarträff november
Facebookutbildning, wordutbildning samt excelutbildning, tillkommer riksteaterns intranätsutbild-
ning på webb. En informationskväll ang. bemötandekoden.

MEDLEMMAR
I samband med pandemin tappade vi inte mindre än 160 medlemmar i vår förening. 
Vi dök från 413 medlemmar ner till 240 medlemmar. Det var mycket tråkigt att se denna ned-
gång i föreningen. Vi beslutade genast att påbörja en medlemsrekrytering.
Vid årsskiftet 2020/2021 hade vi lyckats rekrytera 44 nya medlemmar. Så vid årsskiftet
2021/2022 var vi 284 medlemmar. Idag, den 6 mars 2022, är vi 305 medlemmar och vårt mål är 
att öka ytterligare.
Med den verksamhet vi planerar för 2022 tror vi att det skall intressera ännu fler att bli medlem i 
vår föreningen. Vårt mål är att vara 360 medlemmar i slutet av 2022. 
Medlemsavgiften beslutas av kongressen och gäller under kongressperioden.
För närvarande är ordinarie medlemsavgift 160 kr/år. Familjemedlem som bor hemma är med-
lemsavgiften 80 kr/år. För personer under 26 år är medlemsavgiften 80 Kr/år.
Idag har teaterföreningen inga andra föreningar eller företag som är anslutna.

MEDLEMSMÖTEN
Under verksamhetsåret 2021 har vi varit sparsamma med våra medlemsmöten. Detta beror på 
pandemin som du säkert förstår. Men vi har genomfört en kulturvandring på Tjärö under ledning 
av Leif Ohlsson som skrivit boken om Tjärö. Ett mycket uppskattat arrangemang. I november 
var vi på en teaterresa till Malmö Opera och såg ”Sound of music”. Även detta var ett uppskattat 
arrangemang. Vi har även vid ett tillfälle under våren varit på besök ute på Stärnö Vindhamn 
och grillat korv.

MARKNADSFÖRINGSINSATSER 
Eftersom vi under året har haft vissa restriktioner när och hur vi får arrangera föreställningar har 
vi varit sparsamma med vår marknadsföring. Vi har i stora drag begränsat oss till annonser i 
INFO-bladet, vårt teaterprogram, affischering samt i vissa fall annonser i media. I samband med 
vår kulturhelg i september slog vi på stora trumman och gick ut i media med stora annonser. 
Vi gjorde mailutskick, satte upp affischer och marknadsförde oss via Facebook.
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FÖRESTÄLLNINGAR 2022

02-28 123 Schtunk 50 Digital
03-05 Sådan far  Inställd
03-13 Carl-Einar Häckner 50 Digital
03-19 Arvet  Inställd
04-30 Älskade Araby 50 Digitalt
05-09 Fröken Elvis 50 Digital
05-30 Lise & Gertrud  Inställd
05-31 Sufflören 50 Digital
08-22 Kulturvandring på Tjärö 30 
09-01 Cullberg The Listeners 60
09-03 Carlshamn Punch Big Band 100
09-04 Tomtekvartetten 200
09-04 Vår version av lejonkungen 125
09-04 Cirkusskeppet Johanne 400
09-04 BeatUS plays Beatles 174
09-05 Spinning Compass 60
09-05 Gospel Stompers 160
09-17 Som ett jävla solsken 84
10-03 Laika 120
10-23 Tage & Monica 89
11-04 Dumma teckning 48
11-07 Teaterresa ”Sound of Music” 49
11-11 Ur hjärtas vrå 85
11-13 Surprise Tonight 140
11-21 Flamencons magi 182 Medarrangör
12-03 Sådan Far 127
12-20 Skillingnytt 50 Digital

 Summa besökare 2433

Kommentar till föreställningar
Vi planerade för 18 föreställningar 2021. Det blev till slut 23 på grund 5 digitala föreställningar. 
Vi är nöjda med det resultatet. Det har trots allt varit pandemi i samhället. 

BILJETTPRISER
Biljettpriserna har, beroende på föreställning och målgrupp, varierat fr. 70 kronor till 270 kronor. 
Scenpassrabatten höjdes från 50 kronor till 70 kronor. Anledningen var att föreningen inte fick 
möjlighet att erbjuda föreställningar på grund av pandemin. Entréavgifterna beslutas av styrel-
sen inför den kommande säsongen. 

TILLGÄNGLIGHET
Vi bör använda lokaler där tillgängligheten är god. Vår önskan är naturligtvis helt i linje med god 
tillgänglighet.
Vi planerar nu inför år 2022 bredda vår verksamhet till arrangemang på bygdegårdar och hem-
bygdsgårdar. Det är möjligt att vi då måste göra lite avkall på tillgängligheten. 
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KULTURNATTEN
I år 2021 var Kulturnatten inställd på grund av de restriktioner vi hade i samhället.

UTVECKLING
I december 2020 sökte vi på nytt bidrag från Kulturrådet. Denna gång var det för inköp av 
teknikutrustning, utbildning samt studiebesök till andra riksteaterföreningar, för att förkovra oss 
och få inspiration. Vi blev beviljades 159 000 kronor för verksamhetsåret 2021.
Under våren 2021 fick vi vårt tredje bidrag från Kulturrådet, 97 500 kronor. Detta skulle till stor 
del gå till vårt 50-års jubileum. Nu hade Kulturrådet sammanlagt beviljat oss bidrag på 340 000 
kronor. Förutom Kulturrådets bidrag fick vi i 50-årspresent 35 000 från Riksteatern. 

50-ÅRSJUBILEUM
I september 2021 genomförde vi vår tredagars jubileumshelg med sex arrangemang till stor 
glädje för vår publik och hela helgen blev en stor succé. Vi började redan på fredagskvällen den 
3 september med en jubileumskonsert med Carlshamn punch big band. Tidigt på lördagsmorgo-
nen träffades vi i styrelsen med våra publikvärdar för att planera dagens arbete. Vi arrangerade, 
i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg en barnteater på Stortorget. Tomtekvartet-
ten spelade under och emellan två föreställningar. På eftermiddagen hade cirkusbåten lagt till i 
hamnen. Vi avslutade lördagen med en stor förställning på Stadsteatern, BeatUs spelar Beatles. 
På söndagen erbjöd vi en barnteater i Snäckan. På eftermiddagen avslutade vi vår jubileums-
helg med Gospel Stompers i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. En föreställning som gick för fulla 
hus.

DIGITALA MÖTEN
När pandemin slog till i mars 2020 började riksteatern erbjuda ZOOM-möten ”Samtal Scen-
konst”, informationsmöten om olika variationer på scenkonst vad är på gång och hur publik- 
arbetet kan utvecklas m.m, detta samtal genomfördes en gång per vecka varje onsdagsmorgon. 
Med andra ord för att sprida information, men även för att få in information från olika delar av 
landet. Vi har deltagit regelbundet i dessa möten och gör så fortfarande, Det förekommer även 
andra möten digitalt som ger oss inspiration, t.ex.  Riksteaterns ”Snick och Snack, en nyhetska-
nal där vi även kan utbyta tankar, ordförandeträffar m.m.
I samband med Pandemin kom riksteaterns intranät att bli allt viktigare för oss förtroendevalda. 
Det är där vi finner all vår information vad vi behöver veta om vårt föreningsarbete. För att hålla 
oss à jour med Riksteatern, är ett dagligt besök på intranätet en regelbunden vana.

I början på 2021 genomgick styrelsen vår första IT- utbildning, det var en utbildning i Google 
Drive. Här lärde vi oss bland annat att arbeta med enkäter. Vi arbetade därvid fram en enkät 
och skickade ut till våra medlemmar. Nu kunde vi äntligen få veta vad våra medlemmar tycker. 
Vi har även haft utbildning i Facebook och Word/Excel. Detta för att höja den digitala kompe-
tensen hos styrelsen. När vi utbildar oss blir vi konkurrenkraftiga. För att nå framgång krävs 
kompetens om scenkonst.

Allt detta med digitaliseringen har förstärkts i samband med Riksteatern i Gnosjös projekt där vi 
under 2021 erbjöd ett flertal digitala föreställningar via den digitala plattformen Facebook. 
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PROJEKT
Hösten 2021 var det dags att söka nytt bidrag hos Kulturrådet. Denna gång för ett projekt med 
fyra fokusområden, Seniorer, ungdomar, landsbygd och medlemsvård.
Vi tjuvstartade lite med vårt ungdomsarbete genom att erbjuda ett arrangemang hösten 2021, 
”Surprise tonight” på Lokstallarna i november. 
I detta projekt samarbetade vi med Teatersmedjan, Karlshamns Fritidsgårdar, Karlshamns 
Musikskola och Le Piqué. Vi gav ungdomarna tillit och de arrangerade och levererade. 
Arrangemanget gick för fullt hus. 150 i publiken på läktare och 50 ungdomar på scen. Bättre kan 
det inte bli. Efteråt var vi alla överens om att kvällen blev en stor succé.
Vi är mycket glada och nöjda för detta arrangemang och något liknade projekt har aldrig skett i 
vår förening. Projektet visade att det går att jobba med ungdomar – bara man vill och ger ung-
domarna möjlighet.

I samband med ungdomsprojektet började vi till och med prata om filminslag på våra digitala 
medier. Våra medel från kulturrådet gjorde att vi investerade i en videoutrustning. Vi har redan 
gjort några trevande amatörmässiga försök som finns på Facebook. Kanske inte så bra men vi 
tränar. 

MEDLEMSVÅRD
År 2019 hade vi 2 653 personer i vår publik. År 2020 hade denna siffra sjunkit till 538. 
Vi hade alltså tappat kontakt med över 2 000 personer.
Detta måste vi göra något åt och vi beslutade att införa en ”Teaterbulletin” ett elektroniskt infor-
mationsblad som vi kan skicka ut till medlemmar via e-post. 
I teaterbulletinen kunde vi snabbt och billigt informera våra medlemmar om aktuella saker och 
vad som är på gång.
Vi införde då även ett välkomstbrev till nya medlemmar och ett ”tack för att du varit medlem i 
föreningen” till alla som lämnat föreningen.
År 2021 hade vi 2 233 personer i vår publik jämfört med 538 personer 2020. Det bevisar hur  
viktigt det är att ha kontakt med medlemmarna, särskilt kontakten via teaterbulletinen har varit 
framgångsrik.
Innan pandemin hade vi över 400 medlemmar i vår förening. Under 2020 och våren 2021 
tappade vi 160 medlemmar. Men under hösten 2021 har vi lyckats rekrytera ett 60-tal nya 
medlemmar så idag här vi över 300 medlemmar. Vårt jubileum samt vår informationskanal 
Teaterbulletinen har förmodligen givit resultat.  

JUBILEUMSSKRIFT
I slutet av 2020 kom det till vår kännedom att Karlshamns Riksteaterförening fyllde 50 år 2021. 
Vi ansåg att detta måste vi firas. Här som tidigare blev det diskussion i styrelsen om och hur 
detta skulle firas. Det första som vi beslutade var att undersöka vår förenings historia och om 
möjligt skriva en jubileumsskrift. Vi besökte Växjö universitet och läste gamla tidningsartiklar, 
vi besökte Blekingearkivet och lånade hem en stor låda med gamla protokoll, pressklipp m.m. 
Vi intervjuade före detta ordförande och styrelseledamöter.
På årsmötet kommer vår jubileumsskrift att delas ut till er medlemmar. 
Vi lyckades till och med få in ett särtryck av jubileumstexten i Karlshamn Museums årsbok, 
Carlshamniana, för 2021. Det är första gången i Karlshamns Riksteaterföreningen historia vi fått 
ett eget kapitel i museets årsbok.



8

PUBLIKARBETE
Till vår stora glädje kommer många medlemmar till de föreställningar vi erbjuder. Vi har även en 
stor del icke medlemmar i vår publik.
Vi har satsat mycket kraft på medlemsvård under året och vi har uppdaterat vårt medlemsregis-
ter. Vi måste vara kreativa och initiativrika. De ansvariga för en föreställning gör en detaljerad 
plan för publikarbetet. Denna presenteras för styrelsen och kompletteras med övrigas idéer. 
Under det fortsatta arbetet blir planen samtidigt en checklista.

AVSLUTNING
År 2021 får gå till historien som ett år av pandemin men trots detta har vi lyckats genomföra 
våra arrangemang, dock med något färre personer I publiken. Avslutningsvis vill vi framföra ett 
varmt tack till våra sponsorer och bidragsgivare Kulturrådet, Karlshamns kommun, Blekinge 
Läns Bildningsförbund, Musik i Blekinge, Sparbanken I Karlshamn samt Bibliotek & Kultur Karls-
hamn. Vi fick även ett generöst bidrag från Riksteatern inför vårt jubileum och inte att förglömma 
uppvaktingen med gåva från Kulurnämnden samt Riksteatern Blekinge i samband med vårt 
50-årsjubileum. Vi tackar för ert stöd. Er hjälp är helt avgörande för vår verksamhet.

Karlshamn 2022-02-28

/Styrelsen

Britt Kilsäter Folke Dahlrot Helene Nordin

Lars Hasselgren Patrik Ohlsson Sören Fohlström

Iréne Carlsson
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EKONOMISK REDOVISNING 
 

 
REsULTATRAPPORT 

 Perioden Ack umule rat Period fs år 
Rörelsens intäkter och lagerfårändring 

Nettoomsättning 

 

Övriga rörelseintäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S:a 
 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4020 Förtäring 0,00 0,00 -19 609,34 
4110 Gage -273 674,00 -273 674,00 -400 313,00 
S:a Råvaror och förnödenheter mm -273 674,00 -273 674,00 -419 922,34 

 
Bruttovinst 1 71  407,17 171 407,17 236 208,50 

 
Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

 
 
 
 
 
 

 

3110 Biljettintäkter 171 070,63 1 71 070,63 345 289,05 
3510 Medlemsavgifter Il 073,00 Il 073,00 12 759,00 
3780 Öresu ämning 1 ,26 1,26 0,79 
S:a Nettom sättning 182 144,89 182 144,89 358 048,84 

3880 Sponsorer momsfritt 0,00 0,00 4 000,00 
3900 Sponsorer 2 500,00 2 500,00 10000,00 
3910 Övriga bidrag 12 360,00 1 2 360,00 44 132,00 
3920 Kommunala bidrag 147 000,00 147 000,00 147 000,00 
3940 Övr ersättn och intäkter 14 529,00 14 529,00 0,00 
3950 Sponsring 6% 6 999,28 6 999,28 0,00 
3970 Arbetsfllrmedlingen 6 150,00 6 150,00 37 950,00 
3980 Provisioner 2 208,00 2 208,00 0,00 
3990 Blekinge Bildningsftlrbund 7 1 190,00 7 1  190,00 55 000,00 
S:a Övriga rörelseintäkter 262 936,28 262 936,28 298 082,00 

rörelsei ntäkter och lagerft\rändring 445 081,17 445 081 ,1 7 656 130,84 

6010 Lokalhyra -43 716,50 -43 716,50 -39 623,50 
6011 Hyra ljud, ljusanläggning - l 740,00 -1 740,00 -8 000,00 
6090 Övr kostnader hyrd lokal 0,00 0,00 -3 375,25 
6410 Förbruknin gsinventarier 0,00 0,00 -8 008,00 
6460 Förbrukningsmaterial -2 795,01 -2 795,01 -710,38 
651 0 Kontorsmaterial -181,60 -181 ,60 -l 970,40 
6550 Trycksaker -34 049,44 -34 049,44 -52 995,75 
6551 Annon ser -lO 579,00 - lO 579,00 - Il  588,00 
6552 Reklam -19 579,21 -19 579,21 -14 388,15 
6554 Sponsorbidrag -10 000,00 -JO 000,00 0,00 
6850 Porto -5 130,00 -5 1 30,00 -7 859,00 
7610 Kursavgifter -350,00 -350,00 -13 864,00 
7630 Konferenser -7 756,00 -7 756,00 0,00 
7650 Bankkostnader -627,00 -627,00 -651,00 
7660 Förestäl lningar -5 281,14 -5 281,14 -14 707,89 
7670 Reskostnader -7 762,58 -7 762,58 -8 008,68 
7680 Styrelsemöten - I l 023,58 -Il 023,58 -7 281,08 
7690 Övr kostnader - l O 210,00 -J O 210,00 -31 804,06 
7693 Gåvor -1 188,00 -1 188,00 -5 566,08 

S:a Övriga externa kostnader -17 1 969,06 -171 969,06 -230 401 ,22 

5010 Löner -49 490,00 -49 490,00 -45 325,00 
5300 Egna medlemsavgifter -100,00 -100,00 -100,00 
531 0 Serviceavgifter -500,00 -500,00 -500,00 
5610 Sociala avgifter -12 646,00 -12 646,00 -13 943,00 
5890 Övr ersona -294,64 -294,64 -862,00 

S:a Perso nalkostnader -63 030,64 -63 030,64 -60 730,00 

S:a  Rörelsens kostnader in k!råvaror -508 673,70 -508 673,70 -711  053,56 

Rörelseresultat före  avskrivn ingar -63 592,53 -63 592,53 -54 922,72 
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Balansräkning
Karlshamns Riksteaterförening
(Belopp i kronor)

2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Kontanta medel huvudkassa 1 112 322
Banktillgodohavanden 749 102 539 844
Diverse fordringar 25 124 0
Momsfordran 21 542 9 947
Summa tillgångar 796 881 550 113

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 548 913 260 284
Årets resultat 100 287 288 629
Diverse skulder 14 665 1 200
Skuld Kulturrådet 133 015 0
Summa eget kapital och skulder 796 881 550 113

Ställda panter Inga Inga

Karlshamn 2022-02-24 -  kr                   -  kr                   

Folke Dahlrot
Kassör
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