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Inledning
Hej!
Varmt välkommen att läsa om Riksteatern Jönköpings län!
Ett helt år har gått sedan jag tillträdde tjänsten som länets scenkonstkonsulent och verksamhetsledare 
för Riksteatern Jönköpings län. Året inleddes med att jag flyttade in till det nya kontoret på Norra strand-
gatan, där sattes arbetet igång för att göra en ny verksamhetsplan för perioden 2018-2020. Under året 
har vi sedan arbetat utifrån tre fokusområden: föreningsutveckling och tillgänglighet, barn och unga 
samt regional utveckling. 
 Under året förlorade vi tyvärr en medlemsförening, Qulturfolket i Vetlanda. Vi fick stor insikt i att 
vi måste ta ett större helhetsgrepp om arrangörsfrågorna för att främja och stötta arrangörstrukturen i 
länet ytterligare.

Året 2018 satsade vi stort på publikutveckling och arrangerade flera kurser och fortbildningar på temat. 
Vi har fortsatt att utveckla vårt 7-läns-samarbete och i februari arrangerade vi tillsammans utbudsdagar-
na Expo: Scenkonst 2018. Jag tror det är flera som håller med mig om att vi hade två helt underbara scen-
konstdagar i Helsingborg!  I nätverket med Riksteatern Väst och Riksteatern Halland har vi arrangerat 
två föreningsträffar, en valberedningskurs i juni och en säsongsupptakt på Arken Spa hotell i september.

Vi har utvecklat vårt samarbete med vår länsteater Smålands Musik och Teater samt med Jönköpings 
fria teatergrupp Teateri. Vi har haft gemensamma träffar, och teaterföreningarna i länet har fått möjlig-
het att delta på förhandsvisningar och genrep.  

Under 2018 året har projektet Scenkonstklubben fokuserat mer på arrangörskapet och ungdomarna har 
deltagit på gemensamma träffar med teaterföreningarna.

När sommaren led mot sitt slut flyttade jag ut från kontoret på Norra strandgatan och in till Kulturhuset 
Spira. Där har jag sedan september fortsatt mitt arbete med scenkonstutvecklingen i länet. 

I slutet av 2018 fick vi projektmedel från Kulturrådet till projektet Kulturrätten. Projektet handlar om att 
bygga upp en struktur kring kultur i skolan och öka samverkan mellan länets skola och länets kulturak-
törer.

Det har varit ett händelserikt år med många nya ansikten och många nya möten. Det är verkligen en yn-
nest att få arbeta med eldsjälar som er. Så jag vänder mig till er, riksteaterföreningar i länet, för att tacka 
för ett härligt scenkonstår. Jag beundrar ert arbete! Så många ideella timmar ni lägger ner. Alla träffar ni 
deltar i: utbudsdagar, upptaktsträffar, fortbildningar, styrelsemöten och planeringsmöten.  All planering 
inför alla arrangemang som ska genomföras, från beställning till föreställning. Ja, klappa er själva på ax-
eln, ni gör er kommun till en trevligare plats och ni sprider kunskap, glädje och scenkonst till så många 
människor.

Nu blickar vi framåt och jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete med er och att vi tillsammans kan fort-
sätta utveckla arbetet med att sprida scenkonst till alla invånare i Jönköpings län.
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Vad gör vi och vilka är vi?
Riksteatern Jönköpings län har som uppgift att främja scenkonstens utveckling i sin helhet. Det gör vi 
bland annat genom att samverka med civilsamhället, det fria kulturlivet och länsteatern. Vi ska också 
främja ett ökat intresse för scenkonst och verka för att utveckla förutsättningarna för länets scenkon-
starrangörer. Utveckling omfattar stöd i arrangörsfrågor, arbete med utbudsdagar, fortbildning genom 
kurser samt inspiration genom träffar och möten. På uppdrag av Region Jönköpings län fördelar Rikste-
atern Jönköpings län arrangörsstöd till länets teaterföreningar

I styrelsen sitter Birgitta Sandgren (ordförande), Anna Holm (vice ordförande), Harriet Roosquist (kas-
sör), Anders Arin (ledamot), Sergei Muchin (ledamot), Kent Larsson (ledamot), Tina Gardestrand (er-
sättare) och Tommy Tolf (ersättare). Riksteatern Jönköpings län har under 2018 haft en anställd verk-
samhetsledare som innehafts av Jonna Ahlander.  Föreningen är huvudägare av det treåriga projektet 
Scenkonstklubben. Stina Nilsson är deltidsanställd projektkoordinator och planerar och ansvarar över 
projektets genomförande.

Riksteaterföreningar i länet
• Eksjö Teaterförening - en del av Riksteatern
• Riksteatern Gislaved -Värnamo
• Gnosjö Scenkonst – en del av Riksteatern
• Habo Kulturförening – en del av Riksteatern
• Mullsjö Riksteaterförening
• Musik & Teater Vänner i Jönköping - en del av Riksteatern
• Nässjö Teaterförening - en del av Riksteatern
• Skillingaryds Teaterförening - en del av Riksteatern
• Riksteatern Va ´du vill i Sävsjö
• Tranås Riksteaterförening
• Ansluten organisation
• Smålands Musik & Teater

Sammanträden
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året, utöver det konstituerande styrelsemö-
tet. 

Årsmötet
Årsmötet hölls söndagen 2018-03-11 i Skillingaryd. 
Ordförande för mötet var Carina Ödebrink, regionråd.
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Föreningsutveckling och 
tillgänglighet
Under året har vi genomfört flera satsningar på 
publik och repertoarutveckling. Vi har arrangerat 
kompetensträffar, fördelat särskilda bidrag, sam-
ordnat digitala marknadsföringsprogram och 
utvecklat olika samarbeten. Vi har gjort satsning-
ar på repertoarbete i syfte att synliggöra det fria 
kulturlivet och stärka arrangörerna i deras reper-
toarval, eftersom en bred och varierad repertoar 
bidrar till en större publik. I februari arrangerade 
vi Expo: Scenkonst 2018 på Stadsteatern i Hel-
singborg, utbudsdagar där scenkonstkonsulenter 
i sju län samarbetar för att skapa en mötesplats 
mellan producenter och arrangörer. Läs mer un-
der Repertoar och utbudsdagar. 
 I oktober fick teaterföreningarna möjlighet 
att delta på Riksteaterns Anbud Live på Södra te-
atern i Stockholm. För dem som inte kunde åka 
arrangerade vi en digital eftersändning på Gum-
mifabriken i Värnamo.  Vi har haft flera kurser 
inom området publikutveckling samt en vårträff i 
samband med årsmötet. Läs mer om detta under 
rubrikerna Kurser och fortbildningar.

Jämställdhet och mångfald
Många av föreställningarna som arrangeras i lä-
net är föreställningar som visats på utbudsda-
garna Expo: Scenkonst. När urvalen görs så är 
kulturmålen och tillgänglighetsfrågan mycket 
viktig och vi arbetar för att erbjuda en bred reper-

toar. Vi har under året fördelat ut ett Publik och 
reperoarstöd, ett stöd som syftar till att tillgäng-
liggöra scenkonsten och arbeta med en mångfal-
dig repertoar. Det kan handla om föreställningar 
på olika språk, om dans, om föreställningar på 
landsbygden med mera. 

Kurser och fortbildningar
Årsmöte och vårträff
Den 11 mars ägde årsmötet rum på Järnvägshot-
ellet i Skillingaryd. Före årsmötet hade vi en vår-
träff, som blev startskottet för årets fokusområ-
de Publikutveckling. Vi gästades av Camilla Eskel 
(dansutvecklare på Region Jönköpings län) som 
talade om hur dansen kan bidra till att nå ny pu-
blik. Vi gästades också av Stina Nilsson (projekt-
koordinator för vårt eget projekt Scenkonstklub-
ben), som berättade om Scenkonstklubbens mål 
och syfte. En annan inbjuden gäst var Staffan As-
pegren (konstnärlig chef teater på Smålands Mu-
sik & Teater) som berättade om Smålands Musik 
& Teaters turnéplaner. 
 Efter en härlig lunch var det dags för årsmö-
tet och Birgitta Sandgren hälsade alla deltagare 
välkomna. Till mötesordförande valdes Carina 
Ödebrink, distriktsordförande för Socialdemo-
kraterna i Jönköpings län. Sergei Muchin och An-
ders Arin valdes om på två år vardera, till ny kas-
sör valdes Harriet Roosquist och som ersättare 
Tommy Tolf.
 Dagen avslutades av ytterligares en gäst, då 
skådespelaren Jesper Arin kom på besök och vi-
sade ett utdrag från den internationellt spelade 
föreställningen Ondskan.

Mer publik
Den 26 april arrangerade Riksteatern Jönköpings 
län i samarbete med Smålands Musik & Teater en 
teaterträff med kursen, Mer Publik, följt av ett 
genrep av föreställningen Den sista elden. Kur-
sen gick ut på att analysera våra nuvarande re-
lationer till publiken och ge oss verktyg så att vi 
bättre kan tillvara möjligheter att nå fler publik-
grupper utifrån de föreställningar vi har framför 
oss. Efter kursen bjöds det på soppa och därefter 
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gick vi på Smålands Musik & Teaters fantastiska 
föreställning.
21 personer deltog och sex föreningar var repre-
senterade. 

Intranätskurs
Den 24 Maj arrangerades kursen Intranätet, på 
John Bauer Hotell i Jönköping. Intranätet är 
föreningens verktyg för att hämta och lämna 
information. Det är också hela Riksteaterns ge-
mensamma plattform för information och kun-
skapsöverföring. Kursen hölls av föreningsut-
vecklare Pernilla Frantzich från Riksteatern och 
träffen var väldigt uppskattad. Sju föreningar var 
representerade och 20 personer deltog. 
Samma kurs skulle också arrangeras i Värnamo, 
men tyvärr var det för få anmälda och fick ställas 
in. 

Valberedningskurs
Den 9–10 juni arrangerade vi en valberednings-
kurs i Kungälv tillsammans med Riksteatern Väst 
och Halland för valberedare, ordförande och vice 
ordföranden. Träffen fokuserade på att ge för-
djupad kunskap om att bygga nätverk, om valbe-
redarens viktiga roll samt erfarenhetsutbyte för 
att kunna utse en så bra styrelse som möjligt. Val-
beredningskursen arrangerades i syfte att stär-
ka styrelsearbetet och stärka valberedningens 
funktion. Träffen arrangerade vi i samarbete med 
ABF och Studieförbundet Vuxenskolan som höll 
i föreläsningarna och vi stod för projektledning 
och programupplägg. Efter lördagens program-
punkter avslutade vi med en guidad visning på 
fästningen.

Säsongsupptakt
1-2 september var vi på Arken Hotel och Garden 
Spa för att kicka igång det nya scenkonståret i 
samarbete med Riksteatern Väst och Halland. 
Temat för träffen var publik och opinion. Joakim 

Johnsson från Riksteatern höll i föreläsningen 
Riksteatern opinionsbildar och en workshop om 
opinionsarbete. Bella Stenberg höll i en föreläs-
ning om publikutveckling samt en workshop om 
att jobba med mervärde. Louise Morberg höll ett 
pass med föreläsning och workshop om publikar-
bete med kringarrangemang. Vi fick även två ung-
domsgäster från Scenkonst Kalmar som talade 
om sitt arbete med att nå ungdomar och hur en 
åldersvarierad styrelse kan bidra till en yngre 
publik. Totalt var vi 65 personer och från Jönkö-
pings län deltog tolv personer från sex föreningar.

Facebook och sociala medier
I september månad arrangerade vi kursen Face-
book och andra sociala medier i Jönköping. Före-
läste gjorde Michael Kazarnowicz som är digital 
kommunikatör på Riksteatern Hallunda.
Fokus på kursen var hur vi kan använda sociala 
medier för att nå större publik och hur sociala 
medier fungerar i allmänhet. Det bjöds på After-
noon The och gemensam soppmåltid på Grand 
Hotel. Träffen arrangerade vi i samarbete med 
Teateri som bjöd in oss till genrepet av föreställ-
ningen Midnattståget till Marrakech. Till genre-
pet var också Scenkonstklubben och ungdomar 
från Nässjö inbjudna. Träffen var lyckad, 26 del-
tagare från sex teaterföreningarna och nio ung-
domar var på plats.
Motionsskrivarverkstad
Den 24 november skulle en motionsskrivarverk-
stad arrangeras på Gummifabriken i Värnamo 
i samarbete med Riksteatern Väst och Halland. 
Träffen var tänkt som förberedelse inför kongres-
sen som äger rum i maj 2019. Tyvärr var intresset 
för litet och vi fick ställa in träffen.
Repertoar och utbudsdagar
Expo: Scenkonst 2018
Helgen 24–25 februari ägde utbudsdagarna Expo: 
Scenkonst rum i Helsingborg. Utbudsdagarna ar-
rangeras årligen av 7-länsgruppen som vi verkar i. 
50 produktioner visades på två scener under två 
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dagar, cirka 190 arrangörer var på plats från hela 
södra Sverige samt västra Götaland. Från Jönkö-
pings län deltog ca 25 personer. På scenen visades 
utdrag ur produktioner av fria teater- och dans-
grupper samt länsteatrarna i södra Sverige. Två 
dagar fyllda av scenkonst för små och stora sce-
ner och arrangemanget blev mycket uppskattat 
av våra arrangörer.

Scenkonst 18
I juni träffades arrangörer och förtroendevalda 
för att ta del av konstnärliga samtal, föreställ-
ningar och föreläsningar på Riksteatern i Hallun-
da. Scenkonst 18 var två fullspäckade scenkonst-
dagar med dans, musik, teater, nycirkus, samtal, 
workshops och massor av nya möten. 

Riksteaterns Anbud live 
Riksteaterns utbudspresentation inför säsongen 
2019-2020 visades på Södra teatern första helgen 
i oktober 2018. Teater-, dans- och nycirkusföre-
ställningar presenterades för att sedan kunna 
beställas via scenkonstportalen.se. Från Jönkö-
pings län åkte åtta personer för att ta del av den 
nya repertoaren.

Anbud Live – digital eftersändning i Värnamo
Den 20 oktober arrangerade vi Anbud live repris, 
en digital eftersändning på Gummifabriken i Vär-
namo. Vi visade en komprimerad filmversion på 
storbild under en heldag och distriktansvariga 
Emilie Larsson bjöds in för att fördjupa reperto-
arsamtalen mellan utdragen. Det var 38 personer 
anmälda, 25 personer från sex teaterföreningar 
och tolv ungdomar från Scenkonstklubben som 
tog del av utbudet.
Arrangörsstöd och subventioner 
Arrangörsbidrag
Riksteatern Jönköpings län har enligt beslut från 
Region Jönköpings län, nämnden för arbets-
marknad, näringsliv och attraktivitet, hanterat 
och administrerat 300 000 kr i arrangörsbidrag 

för riksteaterföreningar i länet.  Åtta av tio teater-
föreningar har sökt stödet och ca 250 000 kr har 
beviljats. 

Repertoar och publikstöd
Stöd för repertoar- och publikarbete ska ge fler 
invånare möjlighet att ta del av scenkonst, ex-
empelvis genom att presentera dans och teater 
på platser där detta annars presenteras i låg ut-
sträckning. Riksteatern Jönköpings län har för-
delat 90 000 kr till föreningarna under året, varav 
49 000 har fördelats till föreställningsverksam-
het. Medlemsföreningar har också kunnat söka 
stöd vid marknadsföring i digitala kanaler, där 
Riksteatern Jönköpings län samordnat program-
met, nio av tio föreningar har sökt stödet. Vi har 
också kunnat subventionera föreningarnas del-
tagaravgifter på olika träffar, såsom utbudsdagar, 
fortbildningar och upptaktsträffen.

7
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Barn och unga
Riksteatern Jönköpings län har ingen särskild 
konsulent för barn och unga, utan arbetar för att 
främja barns och ungas möte med scenkonst ge-
nom olika projekt. 

Scenkonstklubben
Scenkonstklubben är ett projekt med syftet att 
stimulera, utmana, ingjuta mod i och utveck-
la unga människor (15–26 år) med intresse för 
scenkonst i ett antal kommuner i Jönköpings län.  
Genom studiebesök, workshops, föreläsning-
ar och att uppleva scenkonstföreställningar får 
ungdomarna möjlighet att utöka sin kunskap om 
scenkonst, arrangörskap och förutsättningar för 
kulturskapande.
 Riksteatern Jönköpings län är huvudägare av 
projektet Scenkonstklubben som också ska jobba 
med lokala unga arrangörsgrupper som ska kun-
na knytas till länets medlemsföreningar, för att 
föryngra och framtidssäkra föreningarna. Projek-
tet är tänkt att under tre år hitta och implemen-
tera en modell för att stärka föreningarna och 
inspirera unga till att arrangera och engagera sig 
i kulturlivet.  Projektet syftar även till att vara en 
del i utvecklingsarbetet mot den nya generatio-
nen inom scenkonst. 
 Samarbetspartners för projektet, utöver 
Riksteatern Jönköpings län och Region Jönkö-
pings län, är Nässjö kommun, Jönköpings kom-
mun, Gislaveds kommun, Värnamo kommun 
och Gnosjö kommun som var och en bidrar till 
projektet ekonomiskt.  Under 2018 har Scen-
konstklubben genomfört sex inspirationsträffar 
på olika platser i Jönköpings län, och dessutom 
besökt Riksteatern i Hallunda under Scenkonst 
18-dagarna. Några av deltagarna har fått inspira-
tion och stöd till att göra egna arrangemang av 
olika slag.

Dramalogen och Kulturhuset, Halmstad
Studiebesök på Dramalogen, som är en kreativ 
mötesplats och paraplyorganisation för fria kul-
turskapare i Halmstad. Föredrag hölls av Rebecca 
Sellergren, kulturskapare och föreläsare. Däref-
ter arrangerades teaterpjäsen ”Isskåpet” av Elsa 
Grave. Det var 15 deltagare från kommunerna 
Jönköping, Nässjö, Gislaved, Värnamo.

Österängens konsthall, Jönköping
Konsthallschefen Johanna Linder berättade om 
Österängens konsthalls verksamhet och hur det 
över huvud taget kom sig att de valde att placera 
en konsthall i ett köpcentrum i ett bostadsområ-
de mellan Jönköping och Huskvarna.  Det var 20 
deltagare från fyra kommuner. 

Spira och KFUM Ungdomens hus, Jönköping
Scenkonstklubben fick en guidad tur på Kultur-
huset Spira. Därefter höll Jonna Ahlander i ett 
samtal om Riksteaterns verksamhet i allmänhet 
och kringarrangemang i synnerhet. Ungdomarna 
gick på dansföreställningen ”It’s like a large ani-
mal deep in sleep” med Skånes dansteater följt 
av publiksamtal. Därefter var det KFUM/Studio 
in motion där några scenkonstklubbdeltagare ar-
rangerade eventet ”Face the rythm”- Street dan-
ce battle i kategorierna break, hiphop och house. 
Det var 16 deltagare från kommunerna Jönkö-
ping, Nässjö, Gislaved, Värnamo.

Riksteatern, Hallunda
Scenkonstklubben deltog i Riksteaterns evene-
mang Scenkonst 18.
Det var 15 deltagare från kommunerna Jönkö-
ping, Nässjö, Gislaved, Värnamo. 

Kulturplatån, Gislaved
Rundvisning av Gislaveds Kulturplatån där Annie 
Nilsson från kommunen berättade om verksam-
heten. Därefter hade Scenkonstklubben bjudit 
in länets teaterföreningar till en dialog och pre-
sentation av Scenkonstklubben, där ungdomarna 
fick berätta om sina intressen och visa filmer från 
sina egna arrangemang. Dagen avslutades med en 
föreläsning av den lokala kulturprofilen Stubbe 
Wahlberg. Det var 17 deltagare från kommunerna 
Jönköping, Gislaved, Gnosjö.

Gummifabriken, Värnamo
Scenkonstklubben deltog på Anbud Live efter-
sändning i Värnamo. Scenkonstklubben fick en 
inblick i hur processen att arrangera en föreställ-
ning går till. Dagen bjöd också på ett föredrag om 
arrangörskap av Tommy Tolf, Gnosjö Scenkonst. 
Deltog gjorde 12 personer från kommunerna 
Nässjö, Gislaved, Gnosjö. 
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Vuxenskolan, Nässjö
Scenkonstklubben deltog i en workshop om Sta-
ge fighting. Efter detta blev den en rundvandring 
i Nässjö för att se de fyra spektakulära väggmål-
ningarna som är resultatet av en kommunal sats-
ning de senaste åren. Därefter bjöds det på ett 
inspirerande föredrag av Emelie Bergbom som 
i tonåren var med och startade riksteaterfören-
ingen ”Tablå” på Gotland.  Deltog gjorde elva 
personer från kommunerna Jönköping, Nässjö, 
Gislaved.

Events som deltagarna själva har arrangerat med 
hjälp av Scenkonstklubben och sin hemkommun:
Freedom of dance camp, Jönköping: Fem dagars 
”Dance camp” för unga med dansvana under 
påsklovet. Dans i olika stilar inom street dance av 
fem inbjudna danslärare
 Face the rythm, Jönköping: Street dance 
battle i kategorierna break, hiphop och house. 
Arrangerat av HypeAuxCrew, en grupp beståen-
de av sex dansare baserade i Jönköping.
 Just 4 funk, Jönköping: En helg fylld av 
60’s/70’s soul, disco och funk. Liveband, DJ, 
dansshow och Workshops.

Hampus Hedström, Gnosjö: Föreläsning av den 
kände youtubern Hampus Hedström.
Arrangerat av tio ungdomar från scenkonstklub-
ben i Gnosjö i samarbete med Gnosjö Scenkonst.

Kulturrätten
Under slutet av året fick vi medel beviljade från 
Kulturrådet för att bygga upp en struktur kring 
kultur i skolan. Riksteatern Jönköpings län har 
tagit initiativ till ett 1 årigt projekt som syftar till 
att öka samverkan mellan skola och kultur och på 
så sätt ge kulturen en stärkt roll i skolan. Projek-
tet innehåller alla kulturyttringar och omfattar 
arbete med strategi, kunskapsutveckling, nätver-
kande, dialog samt synliggörande av kulturutbu-
det i och utanför länet.
 Målet är att ge kulturen en tydligare och star-
kare roll inom skolans värld och att genom sam-
verkan synliggöra länets kulturutbud från det fria 
kulturlivet och kulturinstitutionerna. I decem-
ber påbörjades arbetet med rekrytering av pro-
jektledare som kommer att börja sin anställning 
under 2019.

9
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Regional utveckling
Riksteatern Jönköpings län försöker på ett strate-
giskt vis arbeta med att främja samverkan mellan 
institutionerna, det fria professionella och ide-
ella kulturlivet och kommunerna för att ha nära 
kontakt med länets invånare. Vi arbetar med regi-
onal utveckling genom att främja och bilda regi-
onala och interregionala nätverk och samarbeten 
inom kultur och scenkonstområdet.  

Interregionala samarbeten 
Riksteaterrörelsens olika regionala organisatio-
ner samverkar och lär av varandra på många olika 
sätt. Varje år träffas alla regionalt anställda kon-
sulenter och verksamhetsledare för att samtala 
om utvecklingsfrågor. Tillhörigheten till Rikste-
aterns nationella nätverk är en stor resurs i både 
det praktiska och det operativa arbetet som krä-
ver en del expertis. Den kompetensen har vi till-
gång till via Riksteaterns expertroll.

7-länssamarbete
Nätverket består av de regionala riksteaterfören-
ingarna från Jönköping, Västra Götaland, Skåne, 
Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Nät-
verket är en etablerad grupp där konsulenterna 
och ordförande i länen samverkar för att föra 
utvecklingsarbetet av folkrörelsen. Förutom pla-
nering och arbete med de stora utbudsdagarna, 
Expo: Scenkonst, som äger rum varje år, handlar 
samarbetet i stort om erfarenhetsutbyte, om-
världsbevakning och att driva gemensamma frå-
gor som har betydelse för Riksteaterns utveck-
lingsarbete. 

Samarbete med Riksteatern Väst och 
Riksteatern Halland.
Riksteatern Jönköpings län har sedan sex år till-
baka ett interregionalt samarbete med Rikstea-
tern Väst och Riksteatern Halland. Tillsammans 
arrangerar vi kurser, konferenser som säsongs-
upptakten och komptensträffar. Under 2018 ar-
rangerade vi tillsammans en valberedningskurs i 
Kungälv och en upptaktsträff i Göteborg.

Regionala samarbeten 
Ideell kulturallians
2018 var Riksteatern Jönköpings län med och 
bildade Ideell kulturallians Småland och sitter nu 
med i styrelsen. Under året har Ideell kulturalli-
ans hållit i en paneldebatt under årets Kulturfo-
rum i Värnamo, planerat för ett första medlems-
möte och gjort en verksamhetsplan.

Skådebanan
2018 gick vi med i styrelsen för Skådebanan för 
att stärka samarbetet med andra kulturaktörer i 
länet. 

Samarbete med Smålands Musik & Teater och 
Teateri
Under året har vi haft en del samarbeten med 
Smålands Musik & Teater och Teateri. Vi har 
bland annat haft gemensamma träffar för tea-
terföreningarna och teaterföreningarna har fått 
möjligheten att delta på genrep av föreställningar 
hos teatrarna. 

10
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Kompetensutveckling
Folk och kultur
Den 7-9 februari deltog vi på Folk och kultur, ett 
kulturpolitiskt event. Vi deltog på seminarier, fö-
reläsningar och föreställningar. 

Dansdialog
I mars var vi på dansdialog i Gnosjö. En träff 
där politiker, tjänstemän, kulturinköpare och 
danskonstnärer bjöds in för en dialog och ett 
samtal i dansens tecken. Det diskuterades om lä-
nets framtid inom dansen och vilka möjligheter 
dansen har i länet.  Vi höll i en punkt där vi pre-
senterade Riksteaterns dansuppdrag och hur vi 
vill arbeta med att stärka tillgängligheten till dans 
i länet.

ARENA
Under april och november månad deltog vi på 
ARENA (Alla Regionalt Eller Nationellt Anställ-
da) är ett nationellt nätverk där alla regionalt och 
nationellt anställda samt alla regionala ordföran-
de inom Riksteatern träffas. Träffarna är fyllda av 
kunskapsbyggande föreläsningar, uppdateringar 
kring olika regionala och nationella projekt och 
ett diskussionsfrågor som rör Riksteaterns or-
ganisation och utveckling som helhet. Träffarna 
under åren har haft teman som opinionsbildning, 
den kulturpolitiska utvecklingen efter valet och 
om konstområdens främjandearbeten. Träffarna 
har också haft fokus på hållbara arrangörstruktu-
rer och ökad tillgång till scenkonst.

Kulturforum 
I år ägde kulturforum rum i Värnamo under hös-
ten. Organisationer som ingår i samverkansmo-
dellen inom Jönköpings län har samlats vid några 
tillfällen under året för att diskutera och processa 
fram innehållet på årets kulturforum. 

Digitalisering 
Främjande arbete
Riksteatern Jönköpings län arbetar på olika sätt 
med att främja digitalisering. Vi arbetar på olika 
sätt för att öka kunskapen om digitaliseringens 
möjligheter. I våras gjorde vi därför ett samarbete 
med Smålands Musik & Teater och bjöd in riks-
teaterföreningarna i Jönköpings län till genrepet 
av världspremiären av den fibersända dramatis-
ka operaföreställningen Opera Extravaganza. 
Riksteatern Gislaved–Värnamo var först med att 
arrangera världspremiären av den dubbelsända, 
fibersända föreställningen. Det var första gång-
en en fullskalig operaföreställning turnerade i 
Sverige, detta med hjälp av den nya fiberoptiska 
tekniken, där orkestern och sångarna befann sig 
på helt olika platser. Produktionen var ett samar-
bete mellan Operahögskolan, Smålands Musik & 
Teater och Riksteatern.

Marknadsföring
Under året gjorde vi avtal med Citykoll, en app 
som har 40 000-60 000 besökare i veckan över 
hela länet. Användarna av Citykoll är kulturin-
tresserade och vill veta vad som finns att göra. 
Detta är en arbetsmetod för oss att arbeta med 
publikutveckling och möta vår publik och all-

11
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Kvantitativ redovisning 2018
Vi är mötesplatser. Vi är upplevelser. Vi är teater, dans och musik i hela länet.
Riksteatern hade 2018 i länet tio riksteaterföreningar och en ansluten organisation. Under året har 
medlemsföreningarna arrangerat totalt 136 föreställningar, nått en publik på 10970 personer. Totalt har 
vi 1375 medlemmar i länet.

Riksteaterföreningar Föreställningar Publik Medlemmar
Eksjö Teaterförening – en del av Riksteatern 7 479 144
Gnosjö Scenkonst – en del av Riksteatern 17 635 28
Habo Kulturförening 8 443 71
Mullsjö Riksteaterförening 15 644 93
Musik och Teatervänner i Jönköping – en del av Riksteatern 16 1174 182
Nässjö Teaterförening – en del av Riksteatern 14 1327 96
Riksteatern Gislaved Värnamo 23 2097 206
Riksteatern Va`Du Vill Sävsjö 6 524 80
Skillingaryds Teaterförening – en del av Riksteatern 12 1342 330
Tranås Riksteaterförening 10 672 145
Anslutna organisationer   
Smålands Musik & Teater (gästspel från Riksteatern) 8 1633 
Totalt: 136 10970 1375

mänheten digitalt. Samtliga föreställningar i hela 
länet fick synas både på webb och i en app. 

Hemsida
Under året har vi arbetat en hel del med vår hem-
sida och arbetet är fortfarande under utveckling. 
Vi har också gjort ett lyft med vår Facebook sida 
samt startat ett instagramkonto. 

Träffar
Under rubriken Kurser och fortbildningar kan 
man läsa om de träffar vi har haft 2018. Mycket av 
kurserna handlar just om digitala kanaler som Fa-
cebook och sociala medier samt om vårt största 
arbetsverktyg Intranätet. Anbud Live eftersänd-
ning som vi arrangerade är också ett exempel på 
hur vi försöker arbeta med digitalisering för att 
tillgängliggöra scenkonsten ytterligare. 

Minoritetsspråk
Riksteatern Jönköpings län arbetar på olika sätt 
för att främja arbetet med att erbjuda en mång-
faldig repertoar. 2018 blev Region Jönköpings län 
samt Gislaveds kommun finska förvaltningsom-
råden. Därför inledde vi ett arbete med främjan-
de av föreställningar på finska. I maj månad bjöd 
vi tillsammans med Riksteatern in, finska fören-
ingar, Gislaveds Kommun, Region Jönköpings 
län och Riksteatern Gislaved- Värnamo till ett 
möte om samarbete. Mötet resulterade i ett sam-
arbete mellan Riksteatern Gislaved-Värnamo 
och finska föreningar i Gislaved-Värnamo och 
att en livesändning på bio från Tammerfors av 
föreställningen Män i mogen ålder arrangerades 
i Smålandsstenar den 24 november. 
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Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter 1750
Utbildningsstöd 18132
Regionala bidrag 832000
Repertoar och Publikstöd 90000
Arrangörsbidrag 300000
verksamhetsintäkter 3000
Scenkonstklubben 150660
Summa intäkter: 1395542

Kostnader
Styrelsemöten -6581
Föreningsstämma -7016
Publik  och repertoarstöd -68522
Konferenser/utbildningar/möten -184220
Utbudsdagar (expo:scenkonst) -45246
Arrangörsbidrag -242950
Lokalhyra -73163
Förbrukningsinventarier -5589
Administration -14943
Löner, arvoden, avgifter m.m -816019
Medlemsavgifter -11100
Summa kostnader -1475349

Summa årets resultat: -79807

Balansräkning
Tillgångar
Kassa 56,6
Företagskonto 993604
Bankkort 3525,92
Summa omsättningsintäkter: 997186,16

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital i ideella föreningar -611289
Årets resultat 79807,8
Summa eget kapital: -531481,3

Avsättningar
Särskild löneskatt pensionskostander -6834
Summa avsättningar -6834

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -12407
Skatteskulder 0
Redovisningskonto för moms 77619
Personalskatt -16570
Uppslupna semesterlöner 0
Uppslupna lagstadgade sociala avgifter -18032
Beräknade uppslupna sociala avgifter 0
Förutbetalda intäkter -400000
Övriga förutbetalde intäkter -27630,8
Övriga upplsupna kostnader och 
förutbetalda intäkter -61850
Summa kortfristiga skulder -458870,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder -997186
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Revisionsberättelse



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
RIKSTEATERN  JÖNKÖPING

15

Slutord

2018 – vilket år- vilken utveckling! 
När jag läser verksamhetsberättelsen och mina 
egna anteckningar inser jag vilket fantastiskt ar-
bete som ligger bakom all denna verksamhet. 
1 januari 2018 började Jonna Ahlander som kon-
sulent/verksamhetsutvecklare på Riksteatern 
Jönköpings län. Hon kom till en verksamhet som 
i stort sett låg i träda. 
På ett år har denna unga, entusiastiska och yt-
terst kompetenta kvinna, som brinner för scen-
konst och Riksteatern, ryckt upp oss ur vår törn-
rosasömn! Hennes utgångspunkt har varit att se 
till att de lokala teaterföreningarna ska ha bästa 
tänkbara service. Jag hoppas verkligen att ni kän-
ner det också! 

Utöver att jobba upp ett förtroende för distrik-
tets verksamhet hos er, har hon anordnat kurser, 
konferenser, kompetensutveckling, EXPO och 
mycket mera. Hon har utvecklat samarbetet med 
Region Jönköpings län, SMoT, 7-länsgruppen och 
startat Mitt Sydväst. Som grädde på moset har 
hon ansökt och fått pengar från Kulturrådet till 
ett 1-årigt projekt för barn och unga. 
Nu har jag en vädjan till er alla. Hjälp mig att se 
till så Jonna trivs hos oss så vi får behålla henne i 
många år. Det behöver vår verksamhet! 
Jag ser fram mot 2019 och arbetet tillsamman 
med er alla.

Birgitta Sandgren

Birgitta Sandgren Anna Holm Harriet Roosquist 
Ordförande Vice Ordförande Kassör 

Kent Larsson Sergei Muchin Anders Arin 
Ledamot Ledamot Ledamot 
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AV LARS NORÉN
EPISOD

MALMÖ STADSTEATER
UPPSALA STADSTEATER

SVENSKA TEATERN I HELSINGFORS
KULTURHUSET STADSTEATERN


