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DagOrDning ViD VÄxjö teaterförenings årsMöte  
Den 3 Mars 2016 Kl 18.00 På regiOnteatern 
 
 
Efter årsmötet är alla närvarande välkomna att se ett förberedande genrep av Brott & Straff.

   

§ 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 justerare

 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

§ 12 Förslag på antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 13 Val av ordförande på två år

§ 14 Val av ledamöter på två år

§ 15  Val av ersättare på ett år

§ 16 Val av två revisorer 

§ 17 Val av två revisorersättare 

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

§ 19 Ev. förslag från styrelsen och medlemmarna/motioner

§ 20 Övriga frågor/Regionteatern Blekinge Kronoberg/Riksteatern Kronoberg 

§ 21 Mötet avslutas
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Växjö teaterförenings styrelse hade 
2015 följande sammansättning:

ORdFÖRandE
 Elisabeth Wernerson Johnson 
 
VICE ORdFÖRandE 
      Carlos Martinez
 
KaSSÖR 
      Tommy adolfsson 
 
LEdaMÖTER
 Catherine Bringselius nilsson  
 Gull-Britt Persson     
 Gun Thunblom 
     Ingrid Trulls Klasson
     Karin albrecht
 Åsa Hovrell
 
ERSÄTTaRE 
      Berglind Magnusdottir
 Moa Hallqvist (t.o.m.  mars)
 nora nordin
 Olivia Blanc  

adJUnGERadE
     Riksteatern Kronobergs län:
 Malin nilsson  
 
     Regionteatern Blekinge Kronoberg:    
      Iréne Kleven

     Musik i Syd
 Maria Rydholm

anSTÄLLd
     Josefin Hamarså
     
STYRELSEnS aRBETSUTSKOTT
      Elisabeth Wernerson Johnson 
     Carlos Martinez
     Tommy adolfsson    
     Josefin Hamarså, sekreterare

REVISORER
      Mikael Karlsson
      Bertil Kalsson (Växjö kommun)
     
REVISORERSÄTTaRE
      anna Storbjörk 
     
VaLBEREdnInG 
    Britten Carlsson   
 Lars-Evert Ekman
 Inga-Lill Leske 
     

VÄxjö teaterförenings 
VerKsaMhet 

UPPDrag
Växjö Teaterförening är en ideell förening och en del av Riksteatern, landets största 
turnerande teaterorganisation. Vår verksamhet finansieras med hjälp av kulturstöd 
från Kultur- och fritidsnämnden, Växjö kommun.  
 
Växjö Teaterförening har i uppdrag från såväl Riksteatern 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 kommunen, och 
oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. därför har vi arbetat fram 
en strategiplan som hjälper oss att få bra spridning på de produktioner vi arrangerar.

Möten
Under verksamhetsåret 2015 har Växjö Teaterförenings styrelse haft tio 
protokollförda möten samt ett konstituerande möte. arbetsutskottet har under året 
haft kontakt och tagit beslut via telefon och e-post. Beslut som tagits i aU har 
rapporterats samt protokollförts vid ordinarie styrelsemöten.

årsMöte
Växjö Teaterförenings årsmöte för verksamhetsåret 2014 hölls den 26 februari 2015 
på Regionteatern. Årsmötet leddes av Magnus Holm och vi hade 61 deltagare. 
Mötesdeltagarna fick även se förberedande genrep av Regionteatern Blekinge 
Kronobergs föreställning astrid - En saga om Sverige.

MeDleMMar
den 31 december 2015 hade Växjö Teaterförening 409 medlemmar, vilket är en 
minskning från 2014 med 7 personer. Medlemsavgiften beslutas av Riksteaterns 
kongress och har under 2015 varit oförändrad mot föregående år. 

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. Medlemsförmånen har varit 40 kr rabatt/biljett. Medlemskortet 
Scenpass Sverige är ett kort som ger rabatter på många scener och andra 
ställen i Sverige. Vi har även haft VIP-kväll för våra medlemmar i samband med 
biljettsläppen. dessutom anordnade vi en teaterresa i samabete med Riksteatern 
Blekinge till Karlskrona för dem med scenpass. 
 
Under 2015 hade Växjö Teaterförening 10 medlemsorganisationer, en minskning med 
1 organisation mot 2014. Medlemsavgiften för föreningar och företag har varit 
oförändrad, d.v.s. 200 kr respektive 500 kr. 

stYrelsens arBete
På Växjö Teater och Växjö Konserthus 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 styrelsen på plats för att välkomna publiken, svara på frågor, 
dela ut program m.m. det ideella arbetet är ovärderligt för verksamheten. 
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sYntOlKning
Vi är glada att SRF i Växjö varje år erbjuder syntolkning på ett 
urval av våra föreställningar till sina medlemmar. 

UtBilDning/UtBUDsDagar M.M.
Under verksamhetsåret har det varit utbudsdagar och andra 
träffar såväl i länet som på Riksteatern i Stockholm. På följande 
utbudsdagar, utbildningar,  arrangemang och arrangörsträffar har 
den anställda och/eller representanter från styrelsen deltagit.

• Välkomstmässa på Linnéuniversitetet 3 februari
• Möte Stora Teaerföreningar Södra Teatern 10 februari
• Utbudsdagar i Varberg 20-21 februari 
• Repertoarsnack i Kronoberg i Alvesta 5 mars
• Vårträff på Regionteatern 28 mars 
• Årsmöte Riksteatern Kronobergs län 28 mars
• Utbildning Ny i Riksteatern på Teleborgs slott 26 april
• Riksteaterns kongress i Hallunda 8-9 maj
• Höstträff i Mundekulla 22 augusti
• Anbud Live i Stockholm 10-11 augusti 
• Välkomstmässa på Linnéuniversitetet 16 september
• Just Do It! (ungt arrangörsskap) i Växjö 13 oktober
• Repertoarsnack i Kronoberg Regionteatern 4 november
• Värdskapet IRL i Kristianstad 7 november
• Möte stora teaterföreningar 18 december

riKsteaterns KOngress
Vår ordförande Elisabeth Wernerson Johnson är invald i 
Riksteaterns nationella styrelse.  
 
riKsteatern KrOnOBergs lÄn
Från Växjö Teaterförening har vi haft med två personer i 
Riksteatern Kronobergs styrelse. Carlos Martinez och Åsa Hovrell 
har ingått i styrelsen som ledamöter. 
 
Vi har sedan många år ett gott samarbete med Riksteatern 
Kronoberg. de har sin teaterkonsulent som adjungerad till vår 
styrelse, något som är positivt både informationsmässigt och 
samarbetsmässigt. 
 
regiOnteatern BleKinge KrOnOBerg
Under flera år har vi haft ett gott samarbete med Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, vars teaterkonsulent är adjungerad till vår 
styrelse. Samarbetet har resulterat i fina och uppskattade 
samarrangemang på bl a bygdegårdar i Växjö kommun och vi 
samarbetar även på Linnéuniversitetets Välkomstmässor.  Växjö 
Teaterförening har sitt kontor i Regionteaterns lokaler på 
Västergatan 22 i Växjö.

Press Och infOrMatiOn 

PrOgraMBlaD
Växjö Teaterförenings program ges ut två gånger per år. 
Upplagan är ca 5 000 ex för vår- och höstsäsongen. Som vanligt 
har programmet presenterat Växjö Teaterförenings utbud av 
scenkonst. det skickas till våra medlemmar och finns att hämta 
på bland annat Växjö Stadsbibliotek, Turistbyrån, Kulturhuset 
Palladium och på BiljettCentrum i Växjö. Foldern sprids i Växjö city 
och på Linnéuniversitetet.

annOnsering, affischering M.M.
annonsering av arrangemang har skett i Smålandsposten men 
även i nöjesnytt och Magasinet. Vi använder oss av de fasta 
affischeringsplatser som finns i Växjö city. Förutom på plakat 
längs Storgatan affischeras det bl.a. på caféer, bibliotek och 
gymnasieskolor. Marknadsföring sker även via teaterombud, 
föreningar och andra kontakter samt via mejl. Vi har även 
annonserat på skärmar i centrum och i sociala medier.

Växjö Teaterförening har gjort riktade utskick inför olika 
föreställningar till skolor, företag och institutioner. 

teaterOMBUD
Vi har kontaktat nyckelpersoner på gymnasieskolor och på vissa 
arbetsplatser för att anlita teaterombud. Resultatet är att vi nu har 
14 teaterombud i Växjö kommun som hjälper oss att informera 
om våra arrangemang. 

infOrMatiOn Och MeDieBeVaKning 
Under året har Växjö Teaterförening kontinuerligt skickat 
pressinformation inför våra arrangemang och flera av våra 
arrangemnag har blivit recenserade och uppmärksammade i 
media. 

Uppgifter om Växjö Teaterförenings arrangemang finns på 
www.vaxjo.riksteatern.se, där aktuellt utbud presenteras och 
där det finns möjlighet att boka och betala biljetter. Vidare finns 
vårt program med i Växjö kommuns evenemangsguide samt på 
flera olika evenemangskalendrar på nätet. 
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Kalle haglUnD ...Och Den stOra sKOgen  

Måndag 23 februari Kulturhuset Palladium 
En befriande poetisk humorföreställning. I Kalle 
Haglunds värld samsas humoristiskt vemod med 
analyserande filosofi.
Produktion: Riksteatern

förestÄllningar
Växjö Teaterförening har under 2015 arrangerat 
25 föreställningar/arrangemang, fördelat på  
22 produktioner/arrangemangstyper. En av dessa 
var en teaterresa. Totalt arrangerade vi på 11 st.
spelplatser i Växjö Kommun. 

Under året har vi haft 2949 besökare. den 
genomsnittliga beläggningen på våra 
arrangemang var 62 %. Under hösten fick vi 
ställa in en föreställning. det var Riksteaterns 
produktion aniara som ställdes in på grund av 
sjukdom. Istället bokade vi Ett bloss för Lena 
nyman.  

Växjö Teaterförening har under året samarbetat 
med ett antal föreningar, organisationer och 
institutioner för att arrangera scenkonst: 
Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kf Kristina, 
KLUBB, Växjö Stadsbibliotek, Palladiums Vänner, 
Musik i Syd Växjö, SmålandsOperan, Kultur i Tolg, 
Teateri, Kalvsviks Bygdegårdsförening, dädesjö 
Föreläsningsförening, Bergs Bygdegårdsförening, 
Riksteatern Blekinge och Kulturparken Småland.

BrUnO K. öijer 
 
Måndag 9 mars Växjö teater
Samarbete KF Kristina
nu tar Bruno K. Öijer äntligen plats på 
estraderna igen med sin nya diktsamling »Och 
natten viskade annabel Lee«.
Produktion: Luger

rOMeO Och jUlia 
 
söndag 22 mars Växjö Konserthus
Samarbete Musik i Syd
En föreställning med vacker musik, dramatiska 
scener och ett av världens mest älskade 
kärlekspar i en intim, förtätad kammaropera.
Produktion: Riksteatern och Malmö Opera

Var la jag Mitt liV? 
 
fredag 13 mars Kalvsviks Bygdegård
tisdag 17 mars Dädesjö staffansgården
Onsdag 29 april tolgs Bygdegård
Samarbete Kalvsviks Bygdegård och Kultur i Tolg 
samt Dädesjö föreläsningsförening 
Minnen från ett helt liv blandas till en härlig 
föreställning där Carina med sång och charm 
spelar huvudrollen i sitt eget liv!
Produktion: Regionteteatern Blekinge Kronoberg

caValleria rUsticana  
 
söndag 12 april Växjö Konserthus
Samarbete Musik i Syd / SmålandsOperan
Svartsjukedrama. Trots att handlingen utspelar 
sig på Sicilien på 1800-talet är problematiken 
kring heder och våld lika aktuell idag.
Produktion: SmålandsOperan

affe Och cOrnelis  

lördag 17 april Bergs Bygdegård
Samarbete Bergs Bygdegård 
Här presenteras egna arrangemang med 
sångerna från afzelius och Corneli(u)s.
Produktion: Ingvar Örner
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Kör för alla! MeD carOline af Ugglas 

fredag 17 april Växjö Konserthus
Samarbete Musik i Syd
Sjung i kör med Caroline af Ugglas! Alla kan 
sjunga - det handlar bara om att våga. Hela 
publiken sjunger tillsammans med Caroline. 
Produktion: Riksteatern

sjU sOrters BerÄttelser till Kaffet
 
lördag 31 januari Växjö stadsbibliotek 
En trivsam och humoristisk berättarföreställning 
med sju varma, välsmakande berättelser om 
kakor, bakning och kaffedrickande.
Produktion: Sara arambula

Våren 2015

MiDDag  

torsdag 23 april Växjö teater 
Till slut krackelerar fasaden i den eleganta villan. 
En svart komedi om västvärldens galenskap och 
den privilegierade människans blindhet. 
Produktion: Riksteatern

PrOgraMVerKsaMhet

Sju sorters berättelser till kaffet

Var la jag mitt liv?

Romeo och Julia

Kör för alla! - Med Caroline af Ugglas

The Big Bög Show

Foto: Kristian W nielsen

Foto: Stefan andersson

Foto: Charlotte Strömwall

Foto: daniel Sahlberg

Kulturparken 
Småland

Onsdag 7 maj kl 18.00
Biljetter 100kr 

kontant i entrén

The Big 
Bög Show

Per Ullberg
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hösten 2015 

Vi sOM BleV KVar  
 

tisdag 28 april regionteatern Växjö
Samarbete Regionteatern Blekinge Kronoberg / 
Teateri
Hur fortsätter vi leva med en bottenlös sorg 
bakom oss? när vår mamma, pappa, bror eller 
kanske bästa vän har avslutat sitt liv.
Produktion: Teateri

1984  
 
torsdag 5 november Växjö tetaer 
april, 1984. 13.00 Kamrat 6079, Winston Smith, 
tänker en tanke, påbörjar en dagbok och blir kär. 
Och Storebror ser allt.
Produktion: Riksteatern

Slå pattarna i taket

In the Shadow of altars

Mord Ombord

1984

a Simple Space

Foto: Saga Berlin

Foto: Klaipeda Musikteater

Foto: Georg Zetterberg-Wallin

Foto: Carl Thorborg

Foto: Chris Hertzfeld

teaterresa - in the shaDOw Of altars  
 
söndag 11 oktober Karlskrona
Samarbete Riksteatern Blekinge 
Unikt internationellt gästspel, ensemble med 17 
dansare. Föreställningen bygger på en i Litauen 
mycket känd roman med samma namn.
Produktion: Klaipeda Musikteater

MOrD OMBOrD - exPeDitiOn POlaris 
 
fredag 16 oktober Kalvsviks Bygdegård
Samarbete Kalvsviks Bygdegård 
när de första isbergen siktas börjar intriger och 
missunnsamhet sprida sig som en pest ombord 
och en maktkamp tar vid.
Produktion: Grizzly Film&Stage

ett BlOss för lena nYMan   
 
Måndag 23 november Växjö tetater
I musikteater-föreställningen ”Ett bloss för Lena 
nyman” tecknas ett porträtt av hennes liv och 
karriär – med kärlek och humor. 
Produktion: anna Bromee Produktion

MUsic fOr life  
 
tisdag 1 december iOgt-ntO
Samarbete IOGT-NTO 
Åtta musiker som spelar allt från arabisk och 
persisk musik till schlager. Glad musik som 
håller människor i rörelse!
Produktion: Riksteatern

Vit Kanin röD Kanin  
 
Onsdag 28 oktober Växjö teater 
Ett vittnesmål om det fria ordet. På ett bord ligger 
ett kuvert med ett manus som är hemligstämplat. 
Här börjar föreställningen. 
Produktion: Riksteatern

a siMPle sPace  
 
Måndag 14 december Växjö Konserthus 
Upplev nycirkus i världsklass från australien - 
bättre än så här blir det inte! Ytan är liten och 
avskalad, akrobatisk talang i sin råaste form.
Produktion: Riksteatern / Gravity and Other Myths

the Big Bög shOw  
 
Onsdag 6 maj Kulturparken småland
Samarbete Kulturparken Småland  / Växjö Pride 
Om alla de svårigheter och dråpliga situationer en 
“komma-ut-process” kan föra med sig.
Produktion: Öresundsteatern

cUteness OVerlOaD  
 
Ons - lör 27 - 30 maj regionteatern Växjö
En workshop där vi undersöker om gullighet kan 
omvändas till aktivism? Kan vi använda gullighet 
för att utmana rädslor och fördomar?  
Produktion: Riksteatern

slå Pattarna i taKet!  
 
lördag 26 september Växjö teater 
Bered dig på allt!  En cabaret fylld av dans, 
brandtal, musik och feministisk humor. Med 
systrarna Bianca och Tiffany Kronlöf.
Produktion: Riksteatern



statistiK 2015 

KOMMentar
 
Våren 2015 var vi med och arrangerade tre produktioner på 
Växjö Konserthus med mycket sång. Två operaföreställningar 
och Kör för alla som bjöd in hela publiken till att sjunga med. 
Vi arrangerade ihop med Kulturparken Småland en HBTQ-
föreställning under Växjö Pride. 

Hösten 2015 började med Slå pattarna i taket. En publiksuccé 
med många nya besökare på teatern. 

I december arrangerade vi en något spontan konsert, Music 
for life. En produktion som vi genom Riksteatern kunde boka 
gratis och som riktade sig till nyanlända och asylsökande. Vi 
arrangerade den tillsamman med IOGT-nTO. 

Vi har haft ett fortsatt bra samabete med bygdegårdarna som 
är viktiga för att vi ska kunna nå vår publik i hela kommunen. 

PUBliK

Under året 2015 köpte Växjö Teaterförenings medlemmar och 
personer med Scenpass ca 23 % av det totala antalet sålda 
biljetter. Ungdomar och studerande stod för ca 21 % och övrig 
publik för ca 56 %. Statistiken är grundad på försäljningen via 
Ticnet och BiljettCentrum.  

de föreställningar som vi sålde många ungdoms - och 
studentbiljetter till var Slå pattarna i taket, 1984 och a Simple 
Space.  

Vi avslutade året med nycirkus som var enormt uppskattat av 
publiken. Till denna föreställning gav vi bort 30 st. biljetter till 
ensamkommande flyktingbarn. 
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Arrangemang/Föreställning Producent Publik Beläggning
VIP-kväll & Biljettsläpp Växjö Teaterförening 80 80%
Sju sorters berättelser till kaffet Sara Arambula 70 100%
Kalle Haglund ...och den stora skogen Riksteatern 53 35%
Årsmöte + Astrid - En saga om Sverige Regionteatern Blekinge Kronoberg 61 95%
Bruno K. Öijer Luger 242 69%
Var la jag mitt liv? (Kalvsvik) Regionteatern Blekinge Kronoberg 65 81%
Var la jag mitt liv? (Dädesjö) Regionteatern Blekinge Kronoberg 60 86%
Romeo och Julia Riksteatern/Malmö Opera 243 49%
Cavalleria Rusticana SmålandsOperan 212 61%
Affe och Cornelis Musik i Väst 10 17%
Kör för alla! med Caroline af Ugglas Riksteatern 199 40%
Middag Riksteatern 197 65%
Vi som blev kvar  Teateri 35 58%
Var la jag mitt liv? (Tolg) Regionteatern Blekinge Kronoberg 49 82%
The Big Bög Show Öresundsteatern 27 45%
Cuteness Overload Riksteatern 5 33%
VIP-kväll & Biljettsläpp Växjö Teaterförening 50 63%
Slå pattarna i taket! Riksteatern 301 97%
Teaterresa - In the Shadow of Altars Klaipeda Musikteater 5 25%
Mord Ombord - Expedition Polaris Grizzly Film&Stage 49 49%
Vit kanin Röd kanin Riksteatern 98 45%
1984 Riksteatern 244 70%
Ett bloss för Lena Nyman Anna Bromee Produktion 120 55%
Music for life Riksteatern/Gravity and Other Myths 150 83%
A Simple Space Riksteatern 324 65%
Totalt 2015 2949 62%
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slUtOrD 

när vi gick in i 2015 hade vi ett stort behov av att se över verksamheten inte minst utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. 2014 var tufft och vi var då tvungna att ta till reserver. när vi nu ser 
resultatet har vi både arrangerat intressanta produktioner på flera platser i kommunen – och 
nått ett bättre ekonomiskt resultat. Det är vi nöjda med! Men inte så nöjda att vi sitter lugnt. 
Vi kommer även fortsättningsvis att jobba för att få de bästa produktionerna till våra scener 
och för att nå en bred publik och många medlemmar! Helt i enlighet med Växjö kommuns 
uppdrag och Riksteaterns vision.

Vi tackar er alla för ett gott samarbete under året! Alla ni våra medlemmar och övrig publik 
som gör det spännande att arrangera. Riksteatern regionalt och nationellt samt Regionteatern 
Blekinge Kronoberg som erbjuder oss intressant utbud. Kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö 
kommun som ger oss ekonomiska möjligheter samt alla övriga kulturinstitutioner som vi 
arbetat tillsammans med under året.

Vi tackar också vår anställda verksamhetsledare Josefin som även under 2015 gjort ett mycket 
gott jobb.

Växjö den 24 februari 2016

Trulls Klasson
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årsBOKslUt 
för VÄxjö teaterförening rÄKensKaPsåret 2015

Balansrapport

Tillgångar

Omsättningstillgångar 2015 2014
1910 Handkassa 801 1333
1930 Checkkonto 84416 68444
1950 Bankkonto/ 15496 15496
1960 Bankkonto/fd fonder 40382 40382
1965 Fondkonto SHB Kortränte 308167 308167
1975 Bunden ränteplacering
S:a omsättningstillgångar 449262 433822

Skulder
2440 Leverantörsskulder -95838 -93839
2640 Momskonto 51899 70084

Presentkort ej inlösta -821 -1362
Personalskatt 0 -5059
Förutbetalda hyror 2125 0
Övriga förutbetalda fakturor 897

S:a skulder -41738 -30176

Resultatrapport  

Rörelsens intäkter 2015 2014 Budget -15

Försäljning
3010 Biljettförsäljning 355085 563112 630000
3013 Annons folder 10000 15400 15000
3014 Programförsäljn  1520 0
3500 Fakturerade kostnader 35532 36283 38000
3981 Medlemsavg V-ö T & Rt 30100 28292 31000
3982 Kommunala kulturstöd 715000 715000 715000
3989 Övriga bidrag 6300 4500 9000
8300 Ränteintäkter 0 379 2500
8350 Värdeökning 0 2742

Öresutjämning -4,22 -1
S:a rörelseintäkter 1152013 1367227 1440500

S:a Kostnader -1128267 -1679315 -1440500

RESULTAT 23746 -312088 0



årsBOKslUt 
för VÄxjö teaterförening rÄKensKaPsåret 2015
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Rörelsens kostnader 2015 2014 Budget -15

 Skulder
4010 Gager -273393 -812557 -590000
4030 Presenter föreställningar -3648 -4930 -5000
4050 Köpt tjänst Biljettförsäljning -10400 -17553 -18000
4060 Inhyrd personal inkl socavg -82067 -136432 -120000
4070 Lokalhyra   föreställn -17400 -14300 -21000
4080 Annonser föreställning -178660 -138397 -130000

-565568 -1124169 -884000

5012 Kontorshyra Regionteatern -8500 -15428 -12000
5230 Inköp inventarier -5151 0 -5000
5910 Annonsering -11150 -6930 -7000
5920 Program/tryckkostn mm -20570 -20000 -20000
5930 Övr marknadsföring -5000 -10589 -8000
6110 Förbrukningsmtrl/kontorsmtrl -4349 -5942 -6000
6200 Internet/Bredband -2392 0 -6000
6211 Telefon/ -5355 -4219 0
6212 Mobiltelefon 0 -349 0
6250 Porto -8287 -8962 -8000
6310 Företagsförsäkringar -1763 -1760 -1800
6390 Speciella aktiviteter -35687 -46447 -30000
6420 Revisionsarvoden 0 0 -1000
6570 Bankkostnader -2125 -2246 -2300
6571 Medlemsavgifter -4600 -3300 -3400
6993 Representation/uppvaktning -1214 -604 -1500

-116143 -126776 -112000

7210 Löner kontor -310974 -302560 -309000
7212 Kostnadersättningar -15000 -15000 -15000
7215 Personalfrämjande åtgärder 0 -1338 -1500
7331 Bilersättning skattefri -814 -999 -1500
7510 Arbetsgivaravgift -98467 -95802 -98000
7530 Särskild löneskatt -774 0 0
7570 Personalförsäkr/pension -16029 -8171 -14000
7610 Utbildning -200 -400 -2000
7698 Sammanträdeskostnader -4298 -4100 -3500

Avskrivningar
-446556 -428370 -444500

Summa kostnader -1128267 -1679315 -1440500
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BUDgetförslag 2016

Rörelsens intäkter Förslag -16 Utfall 2015
Försäljning
3010 Biljettförsäljning 400000 355084
3013 Annons folderbiljettreklam 10000 10000
3014 Programförsäljn
3500 Fakturerade kostnader 35000 35532
3981 Medlemsavg V-ö T & Rt 32000 30100
3982 Kommunala årsbidrag 715000 715000
3989 Övriga bidrag 8000 6300
8220 Värdeökning fonder 0 0

Ränteintäkter 0 0
S:a rörelseintäkter 1200000 1152016

Rörelsens kostnader  
 Skulder Förslag -16 Utfall 2015
4010 Gager -300000 -273393
4030 Blommor -5000 -3684
4050 Köpt tjänst Biljettförsäljning -15000 -10400
4060 Inhyrd personal inkl socavg -100000 -82067
4080 Annonser föreställning -150000 -178659
4070 Lokalhyra   föreställn -25000 -17400
5011 Lokalhyra kontor -10000 -8500
5230 Inköp inventarier -6000 -5151
5910 Annonsering övrigt -12000 -11150
5920 Program/tryckkostn mm -22000 -20570
5930 Övr marknadsföring -10000 -5000
6110 Förbrukningsmtrl/kontorsmtrl -6000 -4349
6200 Internet /Telefon/hemsida -8000 -7747
6250 Porto -9000 -8287
6310 Företagsförsäkringar -1800 -1763
6390 Speciella aktiviteter -40000 -35687
6420 Revisionsarvoden -1000 0
6570 Bankkostnader -2300 -2125
6571 Medlemsavgifter -5000 -4600
6993 Representation/uppvaktning -2000 -1213
7210 Löner kontor -315000 -310974
7215 Friskvård anställd -10000 0
7212 Kostnadersättningar -20000 -15000
7331 Bilersättning skattefri -1900 -814
7510 Arbetsgivaravgift -98000 -98467
7530 Särskild löneskatt -1000 -774
7570 Personalförsäkr/pension -17000 -16029
7610 Utbildning -2000 -200
7698 Sammanträdeskostnader -5000 -4298

Avskrivningar
-1200000 -1128301

0  
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reVisiOnsBerÄttelse 



Växjö teaterförening är en del av riksteatern. Vi är en ideell förening och har som vision att arrangera 
scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt i Växjö kommun. 

teaterföreningen är en av över 230 lokala teaterföreningar som finns i landet. Vi ska ge alla möjlighet att 
uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller 
etnisk tillhörighet. 

Vi arbetar utifrån en strategiplan när vi väljer vilka produktioner som vi ska arrangera.  Detta för att 
förverkliga målsättningen att ge många möjlighet att uppleva kvalitativ scenkonst. 

Vår vision är att få 1000 gillare på facebook samt att alltid ha full salong vid våra arrangemang. 
Vi har även en vision om att alla i Växjö kommun ska ha varit på något av våra arrangemang. 

några av våra mål 2016 är:

– att under året göra ca 20 arrangemang och därigenom nå drygt 4000 besökare.

– att erbjuda studenter och ungdomar upp till 25 år ett lägre biljettpris.

– att samarbeta med Växjö kommun, föreningar, studieförbund och organisationer för att nå ny och bredare publik.

– att medverka på Scensommar och arrangera scenkonst 

– att aktivt arbeta för att kunna erbjuda internationella gästspel.

– att öka antalet medlemmar i vår förening till 450 personer.

– att föreställnngarna passar in på de scener som känns relevanta för våra målgrupper. 

– att ha medlemsträffar, presentera vårt utbud, dela ut vinster och få feedback från medlemmarna kring vårt utbud. 
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VerKsaMhetsPlan 2016
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ValBereDningens förslag inför årsMötet 2016



VÄxjö teaterförening 
Västergatan 22  352 31 Växjö 

073 542 41 14 vaxjo@riksteatern.se 
www.vaxjo.riksteatern.se

Foto: Saga Berlin, från Slå pattarna i taket


