
 

Botkyrka Riksteaterförening. 
Org. nr 812800–1545  

 

  Bilaga 1

Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 
Botkyrka Riksteaterförening är en del av Riksteatern och arrangerar scenkonst på 
olika scener i kommunen.  
Botkyrka Riksteaterförenings utbud ska engagera, roa, beröra och vara en 
inspirerande upplevelse. Teaterföreningens arrangemang ska utmärkas av ett 
engagerat arrangörskap för föreningens medlemmar och scenkonsten i Botkyrka 
 

Styrelsen  
Ordinarie ledamöter: 
Petra Nylund, Dennis Karlsén, Kenny Norlander, Brith Karlsén, Taina Virta, 
Shahina Begum, Elisabeth Vollmer, Eva Sandin (avgick i sept) Håkan Esterling 
(avgick i sept), Margaretha Holmqvist, Gunnel Lundström 
Ersättare: 
Ann-Marie Jansson, Peter Forsman (avgick i sept) och Annamaria Ericson 
 
Arbetsutskott (AU): 
Petra Nylund, Dennis Karlsén, Kenny Norlander och Brith Karlsén 

Revisorer 
Lars-Göran Liljedahl, Jenny Magnusson 
Ersättare:  
Anders Stenström, Peter Edsbrand   
 

Valberedning  
Jan Karlsson (sammankallande) 
Fredrik Olsson 

Möten  
Årsmötet hölls i Xenter Nisellsalen den 18 mars. Ett årsmöte som p g a Covid19 var 
glest besökt. Vi var fyra medlemmar utöver styrelsen vid årsmötesförhandlingarna. 
 
Delårsmötet:   
Föreningens delårsmöte hölls den 15 december online utom presidiet som befann sig 
på Riks Östra foajén. 13 digitala medlemmar deltog i mötet.  
 
Styrelsemöten:  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva protokollförda möten med mycket 
god närvaro. Fysiska i början av året som sedan övergick till digitala under hösten. 
 

Arbetsutskottet: 



 

Har regelmässigt träffats inför varje styrelsemöte. 
 
Ombudsträffar: 
Har inte kunnat genomföras p g a Covid19. Vi brukar träffas vid två tillfällen men 
pga Covid19 blev det ett tillfälle den 12/1. Dessa träffar är välbesökta och vi 
presenterar kommande säsong. 
 
VIP-möten:  
Vi genomförde ett VIP-möte i januari i Hallunda med ca 50 besökare. Vi 
presenterade vårens föreställningar och Björn Brzokoupil uppträdde. 

Representation, konferenser och utbudsdagar 2020 
Riksteaterföreningens ledamot i styrelsen för Riksteatern region Stockholm är Hans 
Richardsson.  
Utbudsdag i Västerås  
Anbud Live – utbudsdag över kommande föreställningar hösten 2021 o våren 2022 
– arrangerat av Riksteatern blev i år digital vilket gjorde att fler i styrelsen kunde 
deltaga. 
Vi är en del av nätverket ”Plattformen för idéburna organisationer och Botkyrka 
kommun”. Hans Richardsson representerar föreningen i plattformens styrelse. 

Föreningens MÅL  
Öka medlemsantalet 2021 till fler än 600:  

Resultat: Medlemsantalet var vid årets slut 534. Det är en marginell minskning från 
tidigare år med tanke på pandemin och att vi inte kunnat genomföra alla våra 
föreställningar. Det är där som vi i huvudsak får nya medlemmar. 
 
Publik/föreställning skall vara mer än 70 % i genomsnitt av tillgängliga platser. 
Resultat: 75 % Det är en minskning med 6 % -enheter från föregående 
verksamhetsår. En av anledningarna till minskningen är även här pandemin. 
 
Samarbete med föreningar/organisationer i Botkyrka ska ge fler än fem 
nya medlemsorganisationer:  
Resultat:5 (Totalt 28) 
 
Utvecklad dialog med medlemmar och publik genom upprättande och 
genomförande av en kommunikationsplan: 
Resultat: Användandet av Facebook ökade och vi har fått fler följare, idag är det 
600. Fler köper biljetter via vår hemsida. Instagram har använts aktivare i år. Minst 
åtta nyhetsbrev skickades ut under året.  
I en uppskattad julkalender på Facebook och Instagram presenterades styrelsen och 
kommande program. 
 
Att fler än 10 (utöver styrelsen) engagerar sig i föreningens 
verksamhet/aktiviteter:  
Resultat: Målet har inte uppfyllts då åtta utöver styrelsen har medverkat som värdar 



 

och informatörer. Pandemin är en stor anledning till detta då många som engagerar 
sig i vår förening tillhör riskgruppen. 
 

Utöver det som beskrivs ovan har medlemsavgiften för enskilda medlemmar under 
året varit oförändrad. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för organisationer 
skulle vara 500 kronor. 

Publiksiffror – Föreställningar 
Föreställningar 2020 Publik Beläggning 

2020 Antal Publik % Snitt besökare 
Vuxen 7 731 64,4 104 
Familj 4 210 77,25 52 
Onsdagskul 0 0   
Lunch 3 253 83,3 84 
Familjesommar 0 0   
Summa 14 1194 75  

 
 

Föreställningar 2019 Publik Beläggning 
2019 Antal Publik % Snitt besökare 

Vuxen 23 3396 69,9 145 
Familj 12 705 79,2 59 
Onsdagskul 8 2435   
Lunch 8 766 91,2 95 
Familjesommar 1 219   
Summa 52 7521 81  

 
    
Föreställningar 2018 Publik beläggning 

2018 Antal Publik % Snitt besökare 
Vuxen 25 3474 79 142 
Familj 13 1018 86 78 
Onsdagskul   7 1751   
Summa 45 6243 83  

 
Innan den 11 mars hann vi genomföra några uppskattade föreställningar, bland 
annat Arja Saijonmaa och Medborgarna med Janne Åström. Däremot onsdagskul 
och våra egna barnteatrar utgick tillsammans med allt annat pga. pandemin. 
Till hösten sköts föreställningarna upp så långt det gick och i oktober hann vi 
genomföra sex föreställningar med max 50 besökare innan nya restriktioner kom. 
 
När det handlar om vuxen- och familjeföreställningar har vi ändå nått målet. 75 % 
beläggning är ett resultat vi måste vara nöjda med på de få föreställningarna och 
rädslan för smitta. 



 

Biljettförsäljning 
Biljettförsäljningen hanteras med Tickster som administrativt nav och leverantör av 
biljetter. Vi säljer idag biljetter till vuxen- och barnföreställningar genom 
föreningens hemsida, via ombud, Tickster och i direkt i anslutning till respektive 
föreställning. Biljettpriset har genomgått en viss justering uppåt under året för 
lunch- och vuxenföreställningar jämfört med föregående år. Styrelsen har utsett en 
ansvarig för biljettförsäljningen tillika kontaktperson för samtliga ombud. Vi har 
idag 28 ombud vilket är en ökning med fyra i förhållande till föregående år. 

Marknadsföring – Information – Kommunikation  
Föreningens användande av sociala medier såsom Facebook och Instagram har fallit 
väl ut. Samtliga föreställningar annonserades ut via Facebook. Vi skickar ut 
nyhetsbrev och pressmeddelanden via e-post. Vi arbetar kontinuerligt med att 
utveckla vår hemsida.  
Programbladet ”På scen i Botkyrka” inför hösten skickades ut digitalt till 
medlemmar med e-mailadress och medlem utan e-mail fick bladet per post. En 
information som är uppskattad och efterfrågad.  

Verksamhetsutveckling – organisation  
Verksamhetsgrupperna är följande, programgrupp, OBM =ombud – biljett – 
medlemsgrupp och grupp för information och marknadsföring. 
Utvecklingsarbete kräver tid och kommer att fortsätta även nästa verksamhetsår.  
Vi har en modell för arrangörskapet så att det alltid finns en eller två 
föreställningsansvarigansvariga för varje föreställning. 
 
Som ett stöd för vår utveckling av föreningen och en gemensam samlingspunkt har 
föreningen ett kansli i Folkets Hus Hallunda. 

Samarbetspartners 
Att söka samarbete och kunna samarbeta är en viktig förutsättning i arbetet med att 
föra scenkonsten framåt i Botkyrka 
Vi samarbetar med flera aktörer:  
 
 ABF Botkyrka/Salem stödjer oss vid familjeföreställningar, 
barnteaterföreställningar och scenkvällar. Vi får också ett praktiskt stöd vid 
framtagande av affischer, original och trycksaker.  
 
Folkets Hus Hallunda, Folkets Hus Tumba – Tumbascenen, Folkets Hus 
Segersjö:  
Vi har ett väl fungerande samarbete kring de föreställningar som genomförs på de 
scener som vi hyr av Folkets Hus. Utöver scener, hyr vi även en lokal för vår 
expedition i Hallunda. 
 
Hågelbyparken:  
Föreningen testade att köra barnteater på Klockshusvinden under hösten,  



 

Av tre inplanerade föreställningar kunde vi genomföra en. 
 
Riksteatern: 
Tillhandahåller lokaler för våra styrelsemöten och för vissa föreställningar som är 
premiärer. De har även en större postlåda för material och framförallt en 
medlemsservice som bistår oss med affischer, tryck, medlemsregister m.m. 
 
 
Stockholms läns Riksteaterförening:  
Utöver representation pågår där ett arbete med att utveckla arbetet för fler 
föreningar, samarbetet med de fria teatergrupperna och arrangera turnéslingor.  
 
 
Stora COOP Tumba: 
Vi har fortsatt vårt samarbete med Stora COOP, Tumba. Samarbetet gäller stöd till 
de lunchföreställningar som vi arrangerar. 
 
Teaterklubben Repliken: 
Med stöd av teaterklubben Repliken finns servering i samband med de 
föreställningar som vi arrangerar i Segersjö Folkets Hus.  
 
Vi vill här passa på att tacka våra samarbetspartners för en god samverkan under 
året. 
 
 
 
 

 RESULTATRÄKNING     

 Org nr 812800-1545     

      

 Belopp i kr Not 2020-12-02  2019-01-01 

     2020-12-31  2019-12-31 

      

 Nettoomsättning 1 707 447  1 385 216 

      

 Råvaror och förnödenheter 2 -288 638  -822 152 

      

 Övriga Externa kostnader 3 -146 958  -407 129 

      

 Personalkostnader 4 17 394  -196 957 

      

 Rörelseresultat  289 246  -41 022 

      

 Resultat från finasiella poster     

 Ränteintäkter/kostnader 5 11 170  -933 

      

 Resultat efter finansiella poster 300 416  -41 955 



 

      

 Resultat före skatt  300 416  -41 955 

      

 Årets resultat  300 416  -41 955 

      

 BALANSRÄKNING     

 812800-1545     

      

 Belopp i kr Not 2020-12-31    2019-12-31 

       

 TILLGÅNGAR     

 Finansiella anläggningstillgångar  263 086  261 398 

      

 Kundfordringar  0  0 

 Övriga fordringar 6 -3 628  51 597 

   -3 628  51 597 

      

 Kassa Bank  280 691  74 046 

   0   

 SUMMA TILLGÅNGAR  540 149  387 041 

      

 EGET KAPITAL OCH SKULDER    

      

 Eget kapital  -258 178  -300 133 

 Årets resultat  -275 416  41 955 

 Summa Eget Kapital  -533 594  -258 178 

      

 Kortfristiga skulder     

 Leverantörsskulder  -6 555  -111 281 

 Övriga skulder    -37 583 

 Uppl intäkter förutbetalda kostnader 0  0 

      

 Summa kortfristiga skulder  -6 555  -148 864 

      

      

 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -540 149  -407 042 

      

 Styrelsen föreslår att årets resultat 300 416     

 överförs till balanserat resultat     

      

 

Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer 

 

   

  
 

 Föreningens säte mm     

 

Föreningen Botkyrka riksteaterförening bedriver 
sin verksamhet som 

 

   

 
ideell förening och har sitt säte i Hallunda.  



 

    
 

    
 

    
 

 Värderingsprinciper m m     

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärde    

 

 
om inger annat anges.  

  
 

      

 Fordringar     

 

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde, 
minskat med ev nedskrivning 

 

   

  
 

Not 
1 

Intäkternas fördelning 
 

2020-01-01 
2020-12-31  

2019-01-01 
2019-12-31 

 Teaterbiljetter  164 710  564 292 

 Övriga intäkter momsfri  50 180  50 000 

 Försäljning momspliktig    0 

 Medlemsavgifter  64 482  63 974 

 Öresavrundning    -355 

 Kommunbidrag  280 000  280 000 

 Övriga erhållna bidrag  127 000  126 000 

 Övriga intäkter  -3 924  219 906 

 Balanserade intäkter     81 399 

   707 447  1 385 216 

      
Not 
2 Råvaror och förnödenheter     

 Gager  -226 601  -598 290 

 
Arrangemangskostnader 

 -62 036  -202 906 

 
Styrelse och medlemsmöten, omfört 

                          -8 145 
 

 Övriga kostnader    
 -8 145 

 
S:a råvaror och förnödenheter 

 -288 638  

 
                  -822 152 

      
Not 
3 Övriga Externa kostnader  

         2020-01-01 
           2020-12-31  

2019-01-01 
2019-12-31 

 Hyra lokal  -48 360  -103 993 

 Förbrukningsinventarier  -4 654  -12 264 

 Kost och logi / förtäring  -5 190  -20 980 

 Reskostnader och bilersättning  -5 550  -6 262 

 PR reklam och annonser  -20 192  -48 349 

 Styrelsemöten  -2 212   

 Ombudsmöten  -10 253   

 Kontorsmaterial  -2 994  -12 129 

 Trycksaker  -4 660  -33 724 

 Telefon/Datatjänst  -9 741  -7 895 



 

 Porto  -1 423  -23 595 

 Föreningsstämma / årsredovisning    

 

 Övriga förvaltningskostnader   -30 521  -127 987 

 Kostnader bank o postgiro  -1 209  -9 951 

 S:a externa kostnader  -146 958  -407 130 

      
Not 
4 Personalkostnader     

 Lön    -116 293 

 Sociala kostnader    -36 539 

 Övriga personalkostnader  17 934  -44 125 

 S:a Personalkostnader  17 934  -196 957 

      
Not 
5 Resultat finansiella poster    

 

 Övriga finansiella intäkter  11 277   

 Räntekostnad/ränteintäkt  -107  -933 

 S:a finansiella poster  11 170  -933 

      
Not 
6 Övriga fordringar  

2020-01-01 
2020-12-31  

2019-01-01 
2019-12-31 

 Övriga kortfristiga fordringar  0  0 

 Skattekonto  15 372  0 

 Momsfordran    45 597 

 Kundfordringar    0 

 Förutbetalda hyror  6 000  6 000 

 S:a Övriga fordringar  -3 628  51 597 

      

 

Slutord. 
Att summera 2020 är verkligen inte lätt. Först och främst hoppas vi innerligt att du 
och dina kära har klarat er med hälsan i behåll och vi skänker en tanke till alla som 
personligen drabbats av pandemin. Alla har vi på ett eller annat sätt fått anpassa oss 
till nya förutsättningar och för en del har året varit tufft. 
Det har varit ett år som inte liknat något annat. Ett år då vi haft en mycket bra 

repertoar som tyvärr till stora delar inte kunde genomföras. Våren började lovande 

med bra publiktryck men i mitten av mars tog det stopp pga. pandemin. Alla 

föreställningar ställdes in. Den välplanerade och efterlängtade bussresan kunde 

sorgligt nog till mångas besvikelse inte heller genomföras. 

 

Vi hoppades och planerade för en höst och många av de som skulle besökt oss under 

våren planerades få komma under hösten istället. Första föreställningen planerades 

in till början av oktober. Lite senare än vanliga år för att läget förhoppningsvis skulle 



 

vara bättre. Vi skapade även ett digitalt programblad till hösten vilket var väldigt 

uppskattat och underlättade spridningen av vårt program i Covid-tider. 

De rådande restriktionerna gjorde att vi endast kunde ha 50 besökare per 

föreställning. Förhoppningarna var dock stora hos både oss och vår publik och 

biljetterna till våra större föreställningar gick åt snabbt. Vi hade till och med 

väntelista. 

I oktober hann vi arrangera sex föreställningar innan restriktionerna skärptes så 

mycket att det absolut inte var genomförbart ekonomiskt samt att det i det aktuella 

läget inte var lämpligt att samla så stora mängder människor. 

 

Vilket år vi har bakom oss! 

Det har handlat om en berg och dalbana, mest nedåtbana. Efter alla upp och ner har 

vi som en ideellt arbetande förening fått vara med och anpassat oss till verkligheten. 

Bokat föreställningar/artister och lokaler, avbokat artister/föreställningar och 

lokaler, ägnat oss åt ombokningar och återbetalningar. 

 

Vi har ett stort antal medlemsföreningar och här ser vi ser det viktiga stöd som 

ombuden ger när de förmedlar information om våra föreställningar.  

Med det engagemang som finns är vi övertygade om att vi även fortsättningsvis 

kommer vara en arrangör som uppvisar ett efterfrågat utbud av scenkonst i 

Botkyrka. En förening blir aldrig starkare än vad medlemmarna gör den till. Vi 

behöver bli fler som för vår förening framåt, så att fler nås av våra arrangemang. 

 
Botkyrka 23/3 2021 
 
 
 
 
 

Petra Nylund     Brith Karlsén  
 
 
 
Dennis Karlsén    Shahina Begum  
 
 
 
Taina Virta    Elisabeth Vollmer 
 
 
 
Margaretha Holmqvist   Gunnel Lundström  
 


