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DagOrDning ViD VÄxjö teaterförenings årsMöte  
Den 14 Mars 2012 Kl 18.30 På ringsBerg 
 
 
Kulturinslag efter årsmötet, föreställningen Paria av August Strindberg. 

   

§ 1 Årsmötet öppnas

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Fastställande av röstlängd

§ 5 Val av mötesfunktionärer 

 a) val av ordförande

 b) val av sekreterare

 c) val av två justeringsmän

 d) val av två rösträknare 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse/fastställande av resultat- och balansräkning

§ 7 Revisionsberättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9  Fastställande av medlemsavgift för enskild medlem, förening samt företag

§ 10 Verksamhetsplan/preliminär budget

§ 11 Ersättningar till styrelsen/styrelsens förslag

§ 12 Förslag på antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 13 Val av fyra ledamöter på två år

§ 14 Val av tre ersättare på ett år

§ 15  Val av ordförande på ett år

§ 16 Val av revisor (ytterligare en utses av Växjö kommun)

§ 17 Val av revisorersättare (ytterligare en utses av Växjö kommun)

§ 18 Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande

§ 19 Ev. förslag från styrelsen och medlemmarna/motioner

§ 20 Övriga frågor/Regionteatern Blekinge Kronoberg/Riksteatern Kronobergs län

§ 21 Mötet avslutas
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Växjö teaterförenings styrelse 
hade 2011 följande samman-
sättning:

 
OrDföranDe 
     elisabeth Wernerson johnson 

ViCe OrDföranDe 
     Karin albrecht
 
Kassör 
     tommy adolfsson 
 
leDaMöter 
     göran Bergström
     Carlos Martinez  
     agneta skoglund
     Catherine Bringselius nilsson
     gull-Britt Persson 
     gun thunblom
 
ersÄttare 
     åsa hovrell
     gun-Britt Creutziger
     ingrid Klaesson
 
aDjUngeraDe
     erika lundvall, 
     riksteatern Kronobergs län       
     iréne Kleven,  
     regionteatern Blekinge Kronoberg

anstÄllD
     Micaela nilsson (tom sept)
     emma el-hallah (aug-dec)

stYrelsens arBetsUtsKOtt
     elisabeth Wernerson johnson 
     Karin albrecht
     tommy adolfsson    
     Micaela nilsson, sekreterare

reVisOrer
     jan nilsson
     göran Kannerby (Växjö kommun)
     
reVisOrersÄttare
     anna storbjörk 
     

ValBereDning 
     Monica gustafsson, sammankallande 
     Björn elmgren 
     ing-Mari sundling

 

Salongsbild från Växjö Teater 
Foto: Markus Sundström

Bild på från en av logerna på Växjö Teater 
Foto: Markus Sundström

VÄxjö teaterförenings 
VerKsaMhet 

UPPDrag
Växjö Teaterförening är en ideell förening och en del av 
Riksteatern, landets största turnerande teater- 
organisation. Vår verksamhet finansieras med hjälp av 
kulturstöd från Kulturnämnden, Växjö kommun.  
 
Växjö Teaterförening har i uppdrag från såväl Rikstea-
tern som Växjö kommun att arrangera professionell 
scenkonst för många. Detta innebär att vi ska erbjuda 
publiken en varierad och kvalitativ scenkonst oavsett 
var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, so-
cial eller etnisk tillhörighet. Därför har vi arbetat fram 
en strategiplan som hjälper oss att få bra spridning på 
de produktioner vi arrangerar.

saMMantrÄDen
Under verksamhetsåret 2011 har Växjö Teaterförenings 
styrelse haft sju protokollförda sammanträden samt 
ett konstituerande möte. Arbetsutskottet har träffats 
löpande under året.

årsMöte
Växjö Teaterförenings ordinarie årsmöte för verksam-
hetsåret 2010 hölls den 9 mars 2011 på Ringsberg. 
Årsmötet leddes av Sven-Åke Andersson. Vid årsmötet 
deltog 42 personer. 

I samband med årsmötet presenterades utbudet för 
hösten 2011 från Riksteatern och Regionteatern Blekinge 
Kronoberg. Mötesdeltagarna fick även se ett sång- och 
berättarprogram om Christina Nilsson med Yvonne Rosen-
qvist.

MeDleMMar
Den 31 december 2011 hade Växjö Teaterförening 450 
enskilda medlemmar, vilket är en minskning från  
2010 med 5 personer. Medlemsavgiften har under 2011 
varit oförändrad och beslutas av Riksteaterns kongress. 
Medlemsavgiften har varit 120 kr för enskilda medlemmar,  
80 kr för familjemedlem och ungdomar t o m 25 år har 
betalt 50 kr. 

Medlemmarna har haft förköpsrätt och rabatt på biljetter 
till Växjö Teaterförenings arrangemang. Medlemsförmå-
nen har varit 40 kr rabatt/biljett. 

Medlemskortet Scenpass Sverige är även ett kulturkort 
som ger rabatter på många scener i Sverige.  
 
Under 2011 hade Växjö Teaterförenig 10 medlemsorgani-
sationer, en ökning med 1 organisation. Medlemsavgiften 
för föreningar och företag har varit oförändrad, d.v.s. 200 
kr respektive 500 kr. 

stYrelsens arBete
På Växjö Teater har vi köpt in bygg- och bärhjälp men på 
övriga scener har styrelsen ansvarat för detta arbete. 
Inför respektive föreställning finns någon eller några från 3



styrelsen på plats för att välkomna publiken, svara på frå-
gor, sälja program m.m. Det ideella arbetet är ovärderligt 
för verksamheten. Dessutom tillkommer allt ideellt arbete 
som andra föreningar utfört i våra samarbetsprojekt.

sYntOlKning
Sedan flera år tillbaka erbjuder föreningen syntolkning 
på önskade föreställningar. Under året har Lotta Elmgren 
svarat för denna.
 
UtBilDning/UtBUDsDagar M.M.
Under verksamhetsåret har det varit många utbudsdagar 
och andra träffar såväl i länet som på Riksteatern i  
Hallunda. På följande utbudsdagar, utbildningar och  
arrangörsträffar har den anställda och/eller representan-
ter från styrelsen deltagit.

29 jan / Kulturnatten i Växjö 
11-12 feb / Utbudsdagar i Hässleholm 
31 jan / Novischmässa på Linnéuniversitetet 
9 mars / Årsmöte Växjö Teaterförening 
1-2 april / Vårträff Karlskrona 
2 april / Årsmöte Riksteatern Kronobergs län
12 maj / Teaterresa till Kalmar
20-22 maj / Riksteaterns kongress
20 aug / Kick-off i Mundekulla
2-3 sept / Anbud Live i Hallunda
1 sept / Novischmässa på Linnéuniversitet

riKsteaterns KOngress
Vår ordförande Elisabeth Wernerson Johnsson blev vid 
årets kongress invald i Riksteaterns nationella styrelse.  
 
riKsteatern KrOnOBergs lÄn
Växjö Teaterförening har haft två ersättare i 
Riksteatern Kronobergs läns styrelse, Carlos Martinez och 
Åsa Hovrell. 
 
Vi har sedan många år ett gott samarbete med  
Riksteatern Kronobergs län.  De har sin  teaterkonsulent 
som adjungerad till vår styrelse. Något som verkar positivt 
både informationsmässigt och samarbetsmässigt. 
 
regiOnteatern BleKinge KrOnOBerg
Under flera år har vi haft ett gott samarbete med Region-
teatern Blekinge Kronoberg, som även har en adjungerad 
till vår styrelse. Detta samarbete har resulterat i flera fina 
och uppskattade samarrangemang bl a på bygdegårdar 
i Växjö kommun. Vidare samarbetar vi även på Linnéuni-
versitetets Novischmässor. Samarbetet underlättas av 
att Växjö Teaterförening har sitt kontor i Regionteatern 
Blekinge Kronobergs lokaler på Västergatan 22 i Växjö.
 
Press OCh infOrMatiOn 

fOlDer
Växjö Teaterförenings program ges ut två gånger per år. 
Upplagan är ca 8 000 ex för vår- och höstsäsongen. Som 
vanligt har programmet presenterat Växjö Teaterförenings 
utbud av scenkonst. Det skickas till våra enskilda medlem-
mar och medlemsorganisationer och finns att hämta på 
bland annat Växjö stadsbibliotek, Turistbyrån, Palladium, 

Biljettcentrum i Växjö och på organisationer 
och företag som vi samarbetar med. Foldern 
sprids i Växjö city och på Linnéuniversitetet.
 
annOnsering, affisChering M.M.
Annonsering av arrangemang har i huvud-
sak skett i Smålandsposten samt i viss mån 
även i Nöjesnytt. Vi använder oss av de fasta 
affischeringsplatser som finns i Växjö city. 
Förutom affischeringsställena längs Storgatan, 
affischeras det bl.a. på caféer, bibliotek och 
gymnasieskolor. Marknadsföring sker även via 
informatörer, föreningar och andra kontakter 
samt via e-post. 

Växjö Teaterförening har även gjort riktade 
utskick inför olika föreställningar genom flyg-
blad men även via vårt nyhetsbrev till skolor, företag och 
institutioner. Under året har vi även gått ut med erbjudan-
den till bland annat skolor, föreningar, Växjö kommun och 
Landstinget Kronoberg.

infOrMatiOn OCh MeDieBeVaKning 
Under året har Växjö Teaterförening kontinuer-
ligt skickat pressinformation inför våra arrang-
emang och fått mycket publicitet. Kulturredak-
tionen på lokaltidningarna skrev om säsongens 
utbud, recenserade teaterföreningens evene-
mang och visade stort intresse för scenkonsten. 

Uppgifter om Växjö Teaterförenings arrangemang 
återfinns på vår hemsida www.riksteatern.
se/vaxjo, där aktuellt utbud presenteras i kalen-
derform och där det finns möjlighet att boka och betala 
biljetter. Vidare finns vårt program med i Upplev mer!, 
Växjös kommuns evenemangsguide.

emil jensen -livs levande
Växjö teater 7/5
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Claes Malmberg - Vita hästem
Växjö Konserthus 26/4



ensaM rÄVhane 
 
riksteatern
lördag 5 februari på Palladium
arrangör: Växjö teaterförening  

En rörande och rolig berättelse om kärlekslängtan. 
Ungkarlen Lennart bor med sin mor Vera, men 
letar efter sällskap på internet; Russian Loveline.

PrOgraMVerKsaMhet 
 
förestÄllningar
Växjö Teaterförening har under 2011 arrangerat 
29 föreställningar/arrangemang, fördelat på  
22 produktioner. Under året har vi haft   
5 859 besökare (under verksamhetsåret 2010 
var publiksiffran 8 929 på 31 arrangemang). Den 
genomsnittliga beläggningen var 63 %  
(2010 var motsvarande siffra 73 %).  

Växjö Teaterförening har under året samarbetat 
med ett antal föreningar, organisationer och 
institutioner för att arrangera scenkonst: Musik 
i Syd, Växjö, Regionteatern Blekinge Kronoberg, 
Kalvsviks Bygdegårdsförening, Bergs Bygde-
gårdsförening, Kultur i Tolg, Araby Community 
Art, Dövas förening i kronoberg, Kafé de luxe, 
Naturskyddsföreningen, Kf Kristina m fl.

Utrensning på Växjö Teater

en lång dags färd mot natt på Växjö Teater

Yamato på Växjö konserhus

Blottad på Växjö konserthus
YaMatO - gaMUshara
 
Yamato/riksteatern 
tisdag 1 mars på Växjö konserthus 
arrangör: Växjö teaterförening  
Storslagen trumshow i absolut världsklass! 
Japansk slagverksgrupp med sin världspremiär i 
Sverige

Utrensning
 
riKsteatern/Wasa teater/åBO 
sVensKa teatern 
Måndag 14 mars på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening
Sofi Oksanens succépjäs som inte lämnar någon 
oberörd. Skildrar hur det är att leva i ett samhälle 
präglat av rädsla och angiveri. Premiär i Växjö 
med besök från den finska ambassaden.

BlOttaD
 
riksteatern/
Ml Vaudeville teaterproduktion aB 
tisdag 22 mars på Växjö Konserthus
arrangör: Växjö teaterförening  
En bejublad, färgsprakande och personlig vau-
deville-föreställning av och med folkkära Maria 
Lundqvist.

sWingin´ in BlaCK anD White 

riksteatern  
lördag 26 mars på Växjö teaters
arrangör: Växjö teaterförening  
En resa till 1900-talets swingiga första hälft. ”Har-
lem Hot Shots” väver ihop dans, sång och talfilm. 
Dansarna bjuder på charleston, stepp, lindy hop 
och jitterbug till musik av Count Basie, Duke El-
lingtong, Cab Colloway med flera. 

lång Dags fÄrD MOt natt 
 
riksteatern 
Måndag 18 april på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening  
Eugene O´Neills moderna klassiker. Sedan 1956 
en av världens mest välkända och spelade pjäser. 
Om brustna illusioner, syskonrivalitet och gamla 
oförätter. 

Vita hÄsten 
 
riksteatern/gunnebo slott & trädgårdar/
aCM Produktion
tisdag 26 april på Växjö konserthus
arrangör: Växjö teaterförening  
Kärlek, humor och missförstånd i romantisk Tyro-
lermiljö. Claes Malmberg gör överkyparen Leopold 
som är hemligt förälskad i värdshusvärdinnan 
Josepha.  
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eMil jensen - liVs leVanDe
 
riksteatern/emil jensen
lördag 7 maj på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening och  
Kf Kristina    

Emil Jensen är tillbaka med sin alldeles egna 
blandning av musik, komik och lyrik. Den röda 
tråden i denna föreställning är att väcka levande 
till liv och bekämpa likgiltigheten både på ett 
personligt och globalt plan. 

sara lindh på Café å läs

KUltUrnatt - sara linDh 
 
lördag 29 januari Café å läs 
arrangör: Växjö teaterförening  
En gnistrande afton i kärlekens & passionens 
tecken. Sånger ur Marlene Dietrich, Zarah Lean-
der, Greta Keller och Edith Piaf repertoar. 

Våren 2011



hamlet på Växjö Teater

riksteatern Movement på Araby Park Arena

rikard Wolff på Växjö teater

Min man David på Bygdegårdsturné

sirqUs alfOn tV
 
riksteatern  
fredag 28 oktober på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening/Kafé de 
luxe  
En härligt knasig, interaktiv och hypermodern 
humorshow utöver det vanliga där publiken är helt 
i fokus.

riKsteatern MOVeMent 
 
riksteatern 
8-9 oktober araby Park arena
arrangör: Växjö teaterförening/region-
teatern/araby Community art m fl. 
Ett projekt med det bästa inom urban kultur med 
två inriktingar; Art of the streets och Pump up the 
battle.  

haMlet
 
schtunk 123 
tisdag 27 september på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening 
Framförd på ett sätt som världen aldrig tidigare 
skådat. Hamlets öde på Commediaclownernas 
improviserade vis, där varje kväll är unik och 
publiken sannerligen spelar roll. Precis som det 

BOeing BOeing

riksteatern/nöjeshunden aB 
tisdag 1 november på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening  
Nanne Grönvall gör rollen som den vackra och 
framgångsrika arkitekten Mireille som är förlovad 
med tre piloter från tre olika flygbolag samtidigt.
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hösten 2011 

OthellO 

riksteatern/regionteatern Blekinge Kro-
noberg/Dalateatern
10-11 november på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening/
regionteatern Blekinge Kronoberg  
Shakespeares klassiska ödesdrama om kärlek, 
svartsjuka och svek. 

BlåVingar
 
riksteatern/örebro länsteater 
fredag 7 oktober på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening  
En absurd och komisk berättelse om vänskapens 
villkor av Gertrud Larsson. Varför fortsätter vi 
umgås med männisor vi inte längre tycker om?

riKarD WOlff - falling in lOVe again 

lifetime entertainment/rikard Wolff 
tisdag 22 november på Växjö teater
arrangör: Växjö teaterförening
Rikards egna visor från uppväxten blandas med 
cabaretsånger från Paris, Berlin och Brodway.

CirKa
 
riksteatern/Cirka 
13 oktober på Växjö Konserthus
arrangör: Växjö teaterförening/Musik i 
syd  
Akrobatens mod blandas med dansarens skönhet 
när den australiensiska gruppen Cirka utforskar 
och tänjer gränser för vad cirkus kan vara.

aUDiens

Dalateatern
fredag 18 november i föreningslokalen 
i tolg
arrangör: Växjö teaterförening/Kultur i 
tolg 
En komedi om den svartlistade författaren Vánek 
som itäller för att lyfta sin penna får lyfta tunga öl-
tunnor. En dag får han audiens hos chefen Sládek 
och ett erbjudande som är svårt att motstå, men 
som kostar...

Min Man DaViD 
 
regionteatern Blekinge Kronoberg 
26 februari i Kalvsvik/ 2 april i tolg 
arrangör: Växjö teaterförening/Kalvsviks 
Bygdegårsförening/Kultur i tolg
En frispråkig och fräck föreställning om kärlek och 
livet.

hÄr KOMMer PiPPi långstrUMP
 
riksteatern/tyst teater 
lördag 22 oktober på ringsberg 
arrangör: Växjö teaterförening/Dövas 
förening/regionteatern Blekinge Krono-
berg  
En fantasieggande resa i Pippis värld för första 
gången någonsin på teckenspråk. 

Min Man DaViD

regionteatern Blekinge Kronoberg 
21 oktober i Berg/ 27 oktober i Dädesjö 
arrangör: Växjö teaterförening/Bergs 
Bygdegårsförening/Dädesjö föreläs-
ningsförening
En frispråkig och fräck föreställning om kärlek och 
livet.



statistiK 2011 

KOMMentar
Växjö Teaterförening har avslutat ännu ett fint scenkonstår 
där vi har erbjudit publiken både spets och bredd, nyskapande 
scenkonst och klassiker. Genom valet av repertoar, samarbets-
partners, spellokaler och marknadsföringsmetoder arbetade vi 
för en mångfald både i publiken och på scenen. Årets höjd-
punkter var de exklusiva gästspelen från Cirka och Yamato, 
som båda lockade storpublik till Växjö Konserthus. 

De internationella gästspelen är en medveten satsning och 
något som höjer vår kompetens som arrangör. Till vår stora 
glädje är det många som hittar till dessa arrangemang, dels 
vår ordinarie publik, dels nya publikgrupper. Dessa spetsar-
rangemang kräver extra resurser i form av höga gager och 
mer marknadsföring.

PUBliK
Under året 2011 köpte Växjö Teaterförenings medlemmar och 
personer med Scenpass ca 29 % av det totala antalet sålda bil-
jetter. Ungdomar och studerande (inkl sistaminutenbiljett) stod 
för ca 11 % och övrig publik för ca 60 %. Statistiken är grundad 
på försäljningen via Ticnet.  

Ung PUBliK
Växjö Teaterförening arrangerade flera produktioner som 
riktade sig till en ung publik. Som exempel kan nämnas Pump 
up the battle och Art of the streets, Här kommer Pippi Lång-
strump, Sirqus Alfon TV och Cirka. 
 
Under året har det funnits möjlighet att köpa en sistaminu-
tenbiljett för ungdomar t.o.m. 20 år. Denna biljett kan endast 
köpas i kassan 1 timma innan respektive föreställning. Pris 80 
kr/95 kr beroende på ordinarie pris. Även studenter har kun-
nat köpa biljetter till rabatterat pris. Inför de internationella 
gästspelen har vi riktat oss särskilt till utbytesstudenter på 
Linnéuniversitet i Växjö.
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årsBOKslUt 
för VÄxjö teaterförening rÄKensKaPsåret 2011
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Resultatrapport   
   

         
   

     Rörelsens intäkter 2011 2010 Budget 11 

     Försäljning 
    3010 Biljettförsäljning 818763 966688 950000 

3013 Annons folder 4800 10000 11000 
3014 Programförsäljn 0 4802 1000 
3500 Fakturerade kostnader 31460 25793 25000 
3981 Medlemsavg V-ö T & Rt 30935 34073 40000 
3982 Kommunala kulturstöd 645000 580000 650000 
3989 Övriga bidrag 6100 14000 5000 
8300 Ränteintäkter 6663 715 1000 
8350 Värdeökning 

 
0 

 
 

Öresutjämning 
   S:a rörelseintäkter 1543721 1636071 1683000 

     S:a Kostnader -1486588 -1570862 -1683000 

     RESULTAT 57133 65209 0 
 



årsBOKslUt 
för VÄxjö teaterförening rÄKensKaPsåret 2011
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Rörelsens kostnader 2011 2010 Budget -11 

       Skulder 
   4010 Gager -747891 -767380 -800000 

4030 Blommor -4798 -2750 -5000 
4050 Köpt tjänst Biljettförsäljning -20176 -18302 -20000 
4060 Inhyrd personal inkl socavg -151516 -121771 -130000 
4070 Lokalhyra   föreställn -25850 -35365 -42000 
4080 Annonser föreställning -117262 

 
-140000 

  
-1067493 -945568 -1137000 

     5012 Kontorshyra Regionteatern -15020 -14385 -16000 
5230 Inköp inventarier 0 -2354 -6000 
5910 Annonsering -9775 -131219 -10000 
5920 Program/tryckkostn mm -29195 -26245 -27000 
5930 Övr marknadsföring -7320 -4065 -5000 
6110 Förbrukningsmtrl/kontorsmtrl -10819 -5682 -10000 
6200 Internet/Bredband -4515 -4833 -5000 
6211 Telefon -4701 -9785 -8000 
6212 Mobiltelefon -1100 -1100 0 
6250 Porto -7552 -10388 -11000 
6310 Företagsförsäkringar -1603 -1593 -1700 
6380 Teaterdagar 

 
-8074 

 6390 Speciella aktiviteter -17660 -16653 -27000 
6420 Revisionsarvoden -812 -711 -1000 
6530 Redovisningstjänster -58 0 -700 
6540 Hemsida -680 -380 -2500 
6570 Bankkostnader -1960 -1575 -2000 
6571 Medlemsavgifter 0 0 -1000 
6993 Representation/uppvaktning -3980 -5473 -5000 

  
-116750 -244515 -138900 

     7210 Löner kontor -218460 -255392 -273000 
7212 Kostnadersättningar -15000 -10000 -15000 
7215 Personalfrämjande åtgärder 0 -1038 -2000 
7331 Bilersättning skattefri -3256 -749 -1500 
7510 Arbetsgivaravgift -69501 -81656 -85000 
7530 Särskild löneskatt 534 -1067 

 7570 Personalförsäkr/pension 7115 -28475 -25000 
7610 Utbildning 0 0 -2500 
7698 Sammanträdeskostnader -3777 -2402 -3100 

 
Avskrivningar 

   
  

-302345 -380779 -407100 

     
 

Summa kostnader -1486588 -1570862 -1683000 
 



årsBOKslUt 
för VÄxjö teaterförening rÄKensKaPsåret 2011
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Balansrapport 
  

    Tillgångar 
  

    Omsättningstillgångar 2011 2010 

    1910 Handkassa 647 4276 
1911 Växelkassa 4000 4000 
1930 Checkkonto 223122 428665 
1950 Bankkonto/m ränta 583986,65 377731 
1960 Bankkonto/fd fonder 39183,17 38776 
1975 Bunden ränteplacering 100000 

 S:a omsättningstillgångar 950939 853448 

    Skulder 
   

    2440 Leverantörsskulder -152356 -73593 
2510 Skatteskuld 

 
0 

2640 Momskonto 84037 48387 

 
Presentkort ej inlösta -861 -2011 

 
Personalskatt 1067 -538 

S:a skulder  
 

-68113 -27755 
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reVisiOnsBerÄttelse 



                                                              
Växjö teaterförening ska arrangera varierad och kvalitativ scenkonst, huvudsakligen på scener i 
Växjö men även på andra spelplatser i kommunen.

- Att under året arrangera minst 20 scenkonstabonnemang och därigenom nå drygt 5000 besökare per år.

- Att erbjuda ungdomar upp till 25 år ett lägre biljettpris.

- Att tillämpa ett lägre biljettpris på någon/några föreställningar för att därigenom nå nya grupper av  
  teaterbesökare.

- Att samarbeta med Växjö kommun, företag, föreningar, studieförbund och organisationer för att nå ny publik.

- Att medverka i den årliga kulturnatten samt på vårstad, gärna tillsammans med andra kulturorganisationer.

- Att aktivt arbeta för att kunna erbjuda kommunens innevånare internationella gästspel.

- Att i repertoarvalet ha de olika publikgrupperna i åtanke för att på så sätt få fler personer att bli intresserade  
  av Växjö teaterförenings utbud.

Kommentar: 
De senaste åren har vi arbetat efter en strategiplan för att förverkliga målsättningen att ge många möjlighet 
att uppleva kvalitativ scenkonst. Vi arbetar utifrån den när vi väljer vilka produktioner som vi ska arrangera. 
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VerKsaMhetsPlan 2012



BUDgetförslag 2012
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Rörelsens intäkter 
 

  
  

Försäljning   
3010 Biljettförsäljning 750000 
3011 Biljfsg presentkort 0 
3013 Annons folderbiljettreklam 10000 
3014 Programförsäljn 1000 
3500 Fakturerade kostnader 25000 
3981 Medlemsavg V-ö T & Rt 35000 
3982 Kommunala årsbidrag 645000 
3989 Övriga bidrag 5000 
8220 Värdeökning fonder 0 

 
Ränteintäkter 10000 

S:a rörelseintäkter 1481000 
 

Rörelsens kostnader 
 

     Skulder 
 4010 Gager -565000 

4030 Blommor -5000 
4050 Köpt tjänst Biljettförsäljning -20000 
4060 Inhyrd personal inkl socavg -130000 
4080 Annonser föreställning -130000 
5010 Lokalhyra   föreställn -40000 
5011 Lokalhyra kontor -16000 
5220 Hyra inventarier 0 
5230 Inköp inventarier -6000 
5910 Annonsering övrigt -10000 
5920 Program/tryckkostn mm -30000 
5930 Övr marknadsföring -10000 
6110 Förbrukningsmtrl/kontorsmtrl -10000 
6200 Internet -5000 
6211 Telefon -7500 
6250 Porto -10000 
6310 Företagsförsäkringar -1700 
6390 Speciella aktiviteter -30000 
6420 Revisionsarvoden -1000 
6530 Redovisningstjänster -500 
6540 Hemsida -1500 
6570 Bankkostnader -2000 
6571 Medlemsavgifter -1000 
6993 Representation/uppvaktning -5000 

 

7210 Löner kontor -300000 
7215 Friskvård anställd -2000 
7212 Kostnadersättningar -15000 
7331 Bilersättning skattefri -1500 
7510 Arbetsgivaravgift -95000 
7530 Särskild löneskatt   
7531 Löneskatt   
7570 Personalförsäkr/pension -25000 
7610 Utbildning -2500 
7698 Sammanträdeskostnader -2800 

 
Avskrivningar   

  
-1481000 
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ValBereDningens förslag inför årsMötet 2012 

MötesfUnKtiOnÄrer  
Sven-Åke Andersson, ordförande             
Josefin Hamarså, sekreterare

Val aV OrDföranDe (ett år, omval)
Elisabeth Wernerson-Johnson
                           
Val aV fYra OrDinarie leDaMöter (väljs för två år)
Gun Thunblom (omval)
Karin Albrecht (omval)
Agneta Skoglund (omval)
Catherine Bringselius-Nilsson (omval)

Val aV ersÄttare (ett år)
Åsa Hovrell (omval)
Ingrid Klaesson (omval)
Tommy Johansson (nyval)

reVisOr (ett år) 
Jan Nilsson (omval)

reVisOr (ersättare, ett år)
Anna Storbjörk (omval)

stYrelsen Består i öVrigt aV
Tommy Adolfsson (kassör)
Carlos Martinez 
Göran Bergström
Gull-Britt Persson

ValBereDning har Varit                 
Monica Gustafson (sammankallande)
Ing-Mari Sundling
Björn Elmgren
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VÄxjö teaterförening 
Västergatan 22, 352 31 Växjö 
telefon 0470-211 35 
info@vaxjoteaterforening.se
www.vaxjoteaterforening.se


