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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  

 
Det är roligt att vara ordförande i en förening 
som utvecklas så snabbt som vår. De senaste 
två åren har vi fördubblat vårt medlemsantal 
och är nu snart uppe i 650 medlemmar. Det in-
nebär också arbete och ansvar. 
 
Samarbete med Riksteatern 
Vår paraplyorganisation Riksteatern centralt 
håller på att lägga om sitt arbetssätt och vill nu 
utgå från de lokala teaterföreningarnas behov 
och önskemål. De lokala föreningarna skall 
kunna vara med i diskussionerna om repertoar-
val, avgöra enskilda pjäsval och följa repetitio-
nerna fram till den färdiga föreställningen. Hur 
detta skall gå till är nog inte riktigt klart ännu. 
Säkert måste vi pröva oss fram, något som kan 
bli både roligt och lärorikt. Fokusgrupper där 
vi diskuterar utvecklingsområden valda av lo-
kalföreningarna själva är redan igång. Regio-
nala och lokala  referensgrupper kommer att 
startas. 
 
Scenhuset och teater Västernorrland 
Vi väntar med spänning på det nya scenhusets 
utformning. Teaterföreningen behöver nya 
spelplatser och nya administrativa lokaler. 
Kansliet har idag en otillfredsställande fysisk 
arbetsmiljö.  
Även i fortsättningen behöver vi profilera oss 
som en enskild lokal teaterförening och i för-
hållande till den regionala delen av Riksteatern 
och från Teater Västernorrland. Den senare är 
en producerande teater som också turnerar. Vi 
å andra sidan köper in produktioner fritt från 
olika producenter, inte minst Riksteatern. Det 
vore roligt att i en framtid också kunna erbjuda 
föreställningar utomlands ifrån.  
 
Den polske rörmokaren 
För ett år sedan hade vi en spännande produk-
tion i samarbete med Riksteatern centralt. Den 
hette Den polske rörmokaren (Dpr). Vi spelade 
sammanlagt fyra aktuella och nyskrivna pjäser 
med utgångspunkt från den välkända fackliga 
konflikten i Vaxholm. Dpr innehåller spetsiga 
pjäser. Vi hade en debatt efteråt där vi särskilt 
tog upp den svenska arbetslagstiftningen gent-
emot EU.  

Frågan om vem har rätt till sjukvård togs upp 
liksom barnens situation. De kommer i kläm 
med den trafik av vuxna som uppstår när män-
niskor, huvudsakligen från Öst ger sig till Väst 
för att få jobb. Föräldrarna stannar borta länge 
och kontakten med barnen bryts. Det var job-
bigt att arrangera den men också lärorikt . Vi 
fick god hjälp av ABF. Debatten var något att 
bita i. Detta är förvisso inte det enda exemplet 
på ett tätt samarbete mellan lokalförening och 
Riksteatern centralt. Fältet är vidöppet för 
pjäsuppsättningar med lokalt deltagande i hela 
skalan från tragedi till lustspel.  
 
Att arbeta vidare 
De senaste två säsongerna har vi erbjudit bra 
teater men de har inte varit någon framgång 
ekonomiskt. Vi räknar med att i fortsättning 
arbeta närmare våra medlemmar med förmå-
ner, diskussioner om pjäser, gärna information 
direkt före en föreställning, utnyttja vår just 
upprättade hemsida mycket mer o.s.v. En hjär-
tefråga för mig är att visa klassiker och erbjuda 
skolklasser möjlighet att i förväg få möta re-
gissör och skådespelare, läsa in texten och se-
dan se föreställningen. Säkert kommer vi att 
dra ned på annonskostnaderna och i stället läg-
ga ut mer information via nätet. 
Det kan bli effektivt innehållsrikt och roligt. 
 
Teaterfest 
För att manifestera allt detta och fira att både 
vi och Riksteatern fyller 75 år i år vill vi ordna 
en teaterfest med clowner, dansare, klassiska 
pjäser, experimentell teater, framträdande av 
skolbarn m.m. den 30-31 maj. Vi avslutar med 
en stor fest på stadshuset. Jag vågar påstå att 
det händer mycket i vår förening. 
 
VI TAR VÄRLDENS TEATER TILL 
SUNDSVALL! 
 
 
Staffan Mjönes  

Ordförande 
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Verksamhetsberättelse 2007  
 
 
 

FÖRENINGEN 
Org.nr 889200-9237 

 
Sundsvalls Teaterförening är med-
lem i Riksteatern och föreningens 
stadgar överensstämmer med Riks-
teaterns normalstadgar för anslutna 
föreningar. 
 
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut hade före-
ningen 610 medlemmar. Av dessa 
var 589 enskilda medlemmar och 21 
företag och organisationer. 
Under året lämnade 79 medlemmar 
föreningen och tillkom 106 nya. 
 
Årsmöte 
Årsmöte hölls i Sveateaterns café 
den 29 mars i närvaro av 25 med-
lemmar. I samband med årsmötet 
informerade Helen Westerlund, 
Sundsvalls kommun om kommu-
nens planer på en arena för idrott 
och kultur. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 8 pro-
tokollförda sammanträden och en 
styrelsekonferens. Utöver detta har 
ett antal sammanträden hållits med 
arbetsutskottet och de särskilda ar-
betsgrupperna. 
 
Organisation av styrelsearbetet 
Styrelsen har bildat ett arbetsutskott 
som följer den löpande verksamhe-
ten, förbereder styrelsemöten och 
utarbetar förslag till styrelsebeslut.  
Utskottet består av Staffan Mjönes, 
Frans Costell och Sven-Ove Jacobs-
son.  
Styrelsen har vidare organiserat sitt 
arbete i 4 ansvarsområden: ekono-
mi, marknadsföring, medlemmar, 
arrangemang- och publikvärdar. Re-

pertoarfrågor har beretts av arbetsut-
skottet inför beslut i styrelsen. 
Under året har också tillfälliga arbets-
grupper bildats inför Riksteaterns 
kongress, för utarbetande av målprog-
ram och för planering av teaterfest och 
75-årsjubileum 2008. 
 
Medlemsträffar 
Under året har föreningen arrangerat 
två  medlemsträffar.  
 
Den 24 jan. i Tonhallen presenterade 
Reine Lööf Riksteatern och författaren 
Lena Andersson det kommande ar-
rangemanget Den polske Rörmokaren. 
Dessutom gav Jens Nilsson Teater 
Västernorrland sin En mans föreställ-
ning i en något förkortad version. 
Den andra medlemsträffen hölls den 
11 sept. i Sundsvalls Teater. Den in-
leddes med en föreläsning av Ulrika 
Knutsson utifrån sin bok Kvinnor på 
gränsen till sammanbrott.  
Vid båda träffarna presenterade repre-
sentanter för föreningen och för Teater 
Västernorrland sina respektive pro-
gram under den den kommande sä-
songen. 
 
Kansli 
Carin Stråle 
lämnade efter 
20 är i före-
ningen sin an-
ställning i de-
cember för att 
övergå till an-
nan verksam-
het. Carin av-
tackades av 
föreningen 
och samarbetspartners vid en lunch i 
Teatercaféet. 

FÖRENINGENS STYRELSE 
 
ORDFÖRANDE 
Staffan Mjönes 
 
VICE ORDFÖRANDE 
Helena Sjöholm 
 
LEDAMÖTER 
Thore Bergman, kassör 
Frans Costell 
Gerd Dahlin  
Sven Ove Jacobsson  
Caroline Lorentzon 
 
ERSÄTTARE 
Hans Thörn 
Anita Jansson 
Elisabeth Jansson 
Bengt Nilsson 
Johanna Lehto-Sjögren 
Susanne Nordström 
Gustrav Brolin 
 
ARBETSUTSKOTT 
Staffan Mjönes 
Sven-Ove Jacobsson 
Frans Costell 
 
REVISORER 
Lars Dysholm 
Ulf Hederberg 
 
VALBEREDNING 
Sven Johansson 
Erik Jonsson 
Gertrud Norell 
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Föreningens ekonomiska administ-
ration har under året skötts av Före-
ningen Folkets Hus och Park i 
Sundsvall.  
 
En utredning av hur föreningens 
administrativa uppgifter skall skötas 
i framtiden har inletts. I avvaktan på 
en mer permanent lösning sköts 
uppgifterna tills vidare av ledamöter 
i styrelsen och av Hans Thörn. 
 
Riksteaterns kongress 2007 
Vid Riksteaterns kongress i Norrkö-
ping representerades föreningen av 
Staffan Mjönes och Helena Sjö-
holm. Till kongressen hade före-
ningen lämnat in 10 motioner. 
 
Deltagande i Riksteateraktivi-
teter 
Representanter för föreningen har 
deltagit i följande av Riksteatern 
centralt eller lokalt arrangerade ak-
tiviteter: Anbud Live, utbudskon-
ferens, arrangörsutvecklingskonfe-
rens, dansseminarium och kas-
sörskurs.  
 
Riksteater Västernorrland 
Teaterföreningen är medlem i Riks-
teater Västernorrland och represen-
teras i regionföreningens styrelse av 
Sven-Ove Jacobsson (ordf.) och 
Frans Costell (vice ordf.). Revisorer 
har varit Erik Jonsson och Anita 
Jansson Sundsvalls teaterförening.  

Vid årsmötet den 24 mars fungerade 
Susanne Nordström som ombud för 
föreningen. 
 
Sundsvalls Biljettservice Ekonomisk 
Förening 
Sundsvalls Teaterförening, Teater 
Västernorrland, Nordiska Kammaror-
kestern, Timrå IK och Sundsvalls Tid-
ning äger gemensamt den ekonomiska 
föreningen som varit verksam sedan 
1999. Föreningen bedriver under nam-
net Entré Sundsvall evenemangsinfor-
mation och biljettbokning/försäljning 
till de flesta kultur-, nöjes- och sport-
evenemang som arrangeras i Sunds-
vall med omnejd. Genom samarbete 
med Ticnet kan biljetter till evene-
mang i Sundsvall också bokas via In-
ternet och hämtas ut på Ticnets distri-
butionsnät. 
Intressenterna svarar solidariskt för 
föreningens ekonomi. I föreningens 
styrelse representeras teaterföreningen 
av Thore Bergman med Sven-Ove Ja-
cobsson som ersättare. 
 
Övriga medlemskap 
Sundsvalls teaterförening är medlem i 
Skådebanan i Mellersta Norrland, Fö-
reningen Folkets Hus & Park Sunds-
vall, Föreningen På Stan Näringsid-
karna och Föreningsarkivet Väster-
norrland 
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PROGRAMVERKSAMHETEN 
 

 
 

En mans föreställning 
Teateråret 2007 började med stand up-showen 

En mans föreställning på 
Tonhallen. Detta som ett in-
slag vid årets första medlems-
träff. Förställningen, produce-
rad av Teater Västernorrland, 
är en färgsprakande stand up-
historia av och med en karis-
matisk och enen-         Foto: Lia-

Jacobi          gifull Jens Nilsson.  
 
 

Älskade Zarah? Zarah Leander i After 
Darks shower 
Den 2 februari var det 
dags för Riksteaterns 
föreläsning Älskade Za-
rah? Zarah Leander i 
After Darks shower på 
Kulturmagasinet. Ett 
samarrangemang med 
Sundsvalls Dansföre-
ning. Kalle Westerling 
berättade om den be-
römda  sångerskans  roll   Foto: Lina Eidenberg 
som diva, ikon och karaktär. Han tog bland an-
nat upp vad som gjorde henne till den typiska 
divan och berättade om hur hon gjorde succé i 
Hitlers Tyskland för att senare återvända till 
Sverige och mötas av hat och utfrysning. 
 
 

Efter Fredrik 
Den 14 mars gästades Sundsvalls Teater av 
Riksteaterns starka, engagerande och nakna 
drama …Efter Fredrik. En nutidsmonolog 
med ungt språk, massor av musik och video-
projektioner, framförd av manusförfattaren 
själv; Mattias      Brunn. Dramat är en både ro-
lig och gripande berättelse om Johan och den 
stora kärleken, och det svek som snabbt följer 

hans lycka. Hur fortsätter 
man att leva när ens äls-
kade smittat en med 
HIV? Föreställningen ar-
rangerades i samarbete 
med Kulturavdelningen 
Sundsvall. 
 
                         Foto: Martin Skoog 
 
 
Den polske rörmokaren  
Den 27 mars spelades, som ett led i  en sats-
ning från Riks Drama på temat ”Sverige, det 
nya Europa och solidariteten, de 4 pjäserna En 
svensk pitbull, Dialog med ett spöke, Concha 
tu madre och Socialistisk tävlan. Pjäserna var 
specialskrivna av Lena Andersson, Maciej Za-
remba, America Vera Zavala  och Alexander 
Ahndoril  med utgångspunkt i en omdebatterad 
reportageserie 2005 i Dagens Nyheter Den 
polske rörmokaren. Efter den sista föreställ-
ningen följde en debatt kring de frågor som 
väckts i pjäserna. 
 
Ulla Skoog m. mus 

På Tonhallen höll Ulla 
Skoog låda tillsammans 
med musikern Trond Lind-
heim den 31 mars. En un-
derfundig föreställning, 
producerad av Riktsteatern, 
fylld av humor, sång och 
dråpliga betraktelser och 
påståenden fyllda av både 
bitskhet och hjärta.  ”Ulla 

Foto: Eva Lindgren       Skoog är unik i landet som 
estradör. En sanslös mimik i en egenartad ko-
reografi och en lika vild som absurd humor. 
Hon kan kasta ur sig en fräckhet och sedan ta 
tillbaka den med ett vimsigt fniss” 

Svenska Dagbladet 
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Fyra lyckliga män 
Två dagar i sträck, 13-14 april gjorde Happy 
Men Productions Fyra Lyckliga män sunds-
vallsborna lyckliga i Tonhallen. Detta med en 
mix av kluriga sångnummer, fyndiga sketcher 
och intelligenta, härligt galna stand up-mono-
loger. På scenen huserade Lasse Eriksson, 
Jacke Sjödin, Staffan Lindberg och Erik 
Lindholm. Den förstnämnde drog bland annat 
ner många skrattsalvor när han funderade på 
hur det kan 
komma sig att 
människan kan 
klyva atomer, 
men inte skapa 
ett russinpaket 
som går att 
öppna!  ”Allt är 
alldeles under-
bart!”  Uppsala 
Nya Tidning             Foto: Tom Sandstedt 

 
 
Jam All Stars 

Den 25 april var det 
dags för Riksteaterns 
Jam All Stars att 
skaka loss på Sunds-
valls Teater. Före-
ställningen arrange-
rades i samarbete 
med Kulturavdel-
ningen Sundsvall och 
bestod av ett hop-
plock intressanta 

Foto:Simon Larsson                         artister. Vi fick njuta av 
skönsång från The Tiny, hysteriskt underhål-
lande akrobatik, dans och megafonsång från 
gatuartistkvartetten Sirqus Alfon, en fniss-
framkallande skolredovisning om kärlek utförd 
av komikerduon Monika & Filippa, samt idel 
under- fundigheter från spokenwordpoeten 
Kalle Haglund. 
 
 
Marknadsafton 
Den 23-24 maj spelades Riksteaterns Mark-
nadsafton på Sundsvalls teater. Denna Mo-
bergska folkkomedi är enligt regissören Jan de 
Laval den ursprungliga versionen av ”Bonde 
söker fru”. Pigan Lovisa, här spelad av    Ceci-
lia Nilsson, har länge jobbat gratis för storbon-
den Magni, Peter Harryson, och räknar kallt 
med att blihans äkta maka. Men när Magni 
tänker ta med sig rikemansdottern Teresia, 

Lena-Pia Bernhardsson, på den stora höst-
marknaden går det upp ett ljus för Lovisa, att 
storbonden   har 
andra planer.  
Skam den som 
ger sig. Lovisa 
tar fjärdingsman 
Rapp, Mikael Sa-
muelson, till sin 
hjälp när rättvisa 
ska skipas och 
hon ska få ut sin 
innestående lön! 
Hur räknar man om      Foto: Bengt Wanselius  
kärlek och gemenskap i kronor och ören? Ka-
rusellen är igång… ”Det är så här Mobergs 
Marknadsafton ska spelas!” Gefle Dagblad 
 
 
Ulrika Knutson 
Efter sommaruppehållet rivstartade vi höstter-
minen med en underhållande föreläsning om 
ett gäng riviga kvinnor ur den svenska littera-
turhistorien. Riksteaterns föreläsning med Ul-
rika Knutson blev ett mycket uppskattat inslag 
vid höstens medlemsträff på Sundsvalls Teater 
den 11 september. Knutson berättade entusias-

tiskt och medryckande om 
Fogelstadsgruppen, ett 
gäng namnkunniga kvin-
nosakskvinnor som var 
verksamma mellan 1924 
och 1954. Föreläsningen 
grundar sig på boken Kvin-
nor på gränsen till genom-
brott, skriven av föreläsa-
ren själv.  

Foto: Göran Olofsson/GU 

 
 
Nära mig – Gunilla Backman 
Som en levande, bubblande, skönsjungande 
stormvind intog en, på grund av tågförsening-
ar, något försenad Gunilla Backman Tonhal-
lens scen i Riksteaterns 
föreställning Nära mig –
Gunilla Backman den 2 
oktober. Hon trollband 
publiken med anekdoter 
och sångnummer ur sin 
stora repertoar. Till sin 
hjälp hade hon musikerna 
Anders Neglin, Pär Gre-
backen och Christina 
Wirdegren Alin. Gunilla       Foto:  Anna Huerta 
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Backman är klassiskt skolad dansare på Ope-
rans balettelevskola och har studerat sång se-
dan sjutton års ålder. Hon har en gedigen me-
ritlista och är en internationellt välkänd musi-
kalartist efter ledande roller i engelska och tys-
ka musikaluppsättningar. Gunilla Backman har 
tidigare på Riksteatern medverkat i West Side 
Story och Elvira Madigan. 2005-2007 spelade 
hon huvudrollen i den hyllade uppsättningen 
av Mamma Mia på Cirkus i  Stockholm, en roll 
som hon   även fick Guldmasken för.  
 
 

Mitt hjärta brister 
Tre dagar efter 
Gunilla Backman 
var det åter dags 
att fylla Tonhallen 
med skönsång. 
Denna gång med 
Mitt hjärta bris-
ter, en dansteater- 

Foto: Mats Bäcker                        opera  producerad 
av Riksteatern i samarbete med Folkoperan 
och Norrlandsoperan och arrangerad i samar-
bete med Sundsvalls Dansförening och Stiftel-
sen Mellannorrlands Hospice.  I Mitt hjärta 
brister har den omtyckta koreografen och re-
gissören Birgitta Egerbladh inspirerats av ope-
rans värld. Resultatet är en dansteateropera om 
kärleken och döden med sex operasångare, tre 
dansare och en stor orkester. Mitt hjärta brister 
har formen av ett collage med musik av bland 
annat Purcell, Puccini, Rossini, Mozart, Verdi 
och Monteverdi.  
”Så fantastiskt, fantastiskt bra !”       
Östersunds-Posten 
  
 
Klungan – Jag är en fågel nu 
Årets absolut största programsuccé stod hu-
morgruppen Klungan för, när de intog scenen 
på Sundsvalls Teater den 24-25 oktober. För 
fullsatt salong, två kvällar i rad, höll man låda. 
Den från radioprogrammet Mammas nya kille 
kända, kvartetten består av Sven Björklund, 
Mattias Fransson, Carl Englén och Olof Wret-
ling, och föres-
tällningen är pro-
ducerad av Riks-
teatern. ”Får jag 
bada i ditt anletes 
svett? Får jag 
mata räven ba-
kom ditt öra? Får     Foto: Elin Berge  

jag famla i ditt mörker? Får jag trassla in mig i 
dina blodsband? Får jag ruva i ditt dödsbo?..." 
Det är bara några av alla underfundiga funder-
ingar gruppen ventilerar under föreställningen. 
”Jag har aldrig sett något så fantastiskt roligt skru-
vat. Inte ens hälften så konstigt. Och roligt.” Jane 
Magnusson, Dagens Nyheter  
 
 
Odysséen  

Den 10 oktober an-
ordnades en bussresa 
till Härnösands Tea-
ter och den stors-
lagna föreställningen 
Odysséen,  

Foto: Urban Jörén                    producerad av Rikste-
atern I samverkan med Cirkus Cirkör och Tea-
ter Manu. I Härnösand åt man en soppmiddag 
och njöt av konsterna och skådespelet som ut-
fördes av en mängd artister och skådespelare 
på scen.                                                                                                        
 
 
Fyren 

Den 4 november 
gästspelades Sunds-
valls Teater av Piteå 
Kammaropera och 
deras uppsättning av 
Fyren. Operan skrevs 
av Peter Maxwell 
Davies 1979 och 
handlar om när tre 

fyrvaktare spårlöst försvann år 1900 från en 
avlägsen grupp klippor utanför Skottlands 
västkust. Detta väckte stor nyfikenhet och gav 
upphov till fantasifulla och skrämmande spe-
kulationer runt hela nationen. Många teorier 
handlade om det övernaturliga och utomjordis-
ka, ibland ren och skär ondska.  
 
 
Hamlet 
Den 8 november intog 
Hamlet scenen på 
Sundsvalls Teater. Ett 
av Shakespeares mest 
berömda verk som här 
regisserats av en av 
Sveriges största regis-
sörer; Lars Norén. Fö-
reställningen produce-
rades av Riksteatern 
Foto:  Stig Hammarstedt     
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och Romateatern.  Hamlet spelas av David 
Dencik, känd för den breda publiken som La-
sermannen i den kritikerrosade TV-serien. Lo 
Kauppi aktuell i Stadsteaterns Jösses flickor – 
återkomsten spelar Ofelia. Drottningen spelas 
av Lil Terselius. Iso Porovic aktuell i Rikstea-
terns Utvandrarna spelar Kungen. I övriga rol-
ler syns Per Bu-rell, Scott Ackerman och Su-
zanna Dilber 
.  
Sven Wollter Show 
Sundsvalls Teaterförenings teaterår 2007 av-
slutades den 7 december med jpf Produktioners 
föreställning  Sven Wollter Show. Under cirka 
två timmar sjöng, spexade och roade Sven 
Wollter publiken på Tonhallen. Detta till-
sammans med Bengt Ernryd och Anders Fors-
lund. Efteråt fikade och samtalade Wollter med 
ett glatt gäng ur publiken. Samtliga hade vun-
nit denna pratstund med skådespelaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Julia Lindemalm

 
 
 

 
 

 

 
PUBLIKSTATISTIK    

     

Program Producent Lokal Förest. Publik 
     
En mans föreställning, 
medlemsträff 

Teater Västernorrl. Tonhallen 1 105 

Älskade Zarah föreläsning Riksteatern Kulturmagasinet 1 15 
 - efter Fredrik Riksteatern Sundsvalls  teater 1 63 

Den polske rörmokaren Riksteatern Sveateatern m fl 4 297 

Ulla Skoog m mus. Riksteatern Tonhallen 1 270 

Fyra lyckliga män 
Happy Men Produc-
tion 

Tonhallen 2 442 

JAM ALL star Riksteatern Sundsvalls  teater 1 136 

Marknadsafton Riksteatern Sundsvalls  teater 2 356 

Ulrika Knutsson föreläsning  Riksteatern Sundsvalls  teater 1 130 

Nära mig Riksteatern Tonhallen 1 244 

Mitt hjärta brister Norrlandsoperan m.fl. Sundsvalls  teater 1 123 

Odysséen , teaterresa  Riksteatern Härnösands teater 1 50 

Jag är en fågel nu  Sundsvalls teater 2 612 

Fyren Piteå Kammaropera Sundsvalls teater 1 79 

Hamlet Riksteatern Sundsvalls teater 1 268 

Sven Wollter show jpf Produktioner Tonhallen 1 234 

     

   22 3 424     
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Sundsvalls teaterförening arrangerade under 
året totalt 20 föreställningar och 2 föreläsning-
ar för en sammanlagd publik om 3 424 perso-
ner. Motsvarande siffror för 2006 var 21 och 2 
samt 3 404 personer. Älskade Zarah arrangera-
des i samarbete med Sundsvalls dansförening 
och Mitt hjärta brister i samarbete både med  
dansföreningen och Norrlandsoperan. Fyren 
arrangerades i samarbete med Piteå kammar-
opera. Föreställningarna i Sundsvalls teater 
hade en beläggningsgrad på i medeltal 59 % 
och i Tonhallen på 28 %. 
 

DRAMAKRETSEN 
Sundsvalls Teaterförening har sedan 2004 del-
tagit i ett samverkansprojekt Dramakretsen 
tillsammans med Riks Drama och 8 andra tea-
terföreningar i landet. Inom ramen för projek-
tet har en samverkan skett mellan deltagarna i 
konstnärliga och kulturpolitiska frågor. Dess-
utom har det ingått att föreningen årligen ar-
rangerat 2-4 dramaföreställningar från Riks 
Drama. 
Projektet avslutades i februari 2007 med att fö-
reningen arrangerade Den Polske rörmokaren. 
 

PUBLIKVÄRDAR 
Under 2007 har föreningen haft ett tiotal med-
lemmar som arbetat som publikvärdar vid våra 
föreställningar. De har haft varierande uppgif-
ter beroende på var arrangemangen genom-
förts. Man har bland annat stått i garderob, rivit 
biljetter, bjudit besökare på godis, hållit i enk-
lare undersökningar och värvat nya medlem-
mar.  
 

BILJETTFÖRSÄLJNING 
Biljetter till föreningens arrangemang har sålts 
av Entré Sundsvall. Biljetter har också kunnat 
köpas via Internet samt hos Entré Matfors, En-
tré Ånge, Entré Timrå och Entré Härnösand. 
 
 

MARKNADSFÖRING 
Teaterföreningen producerade tillsammans 
med  Teater Västernorrland, Sundsvalls Dans-
förening och kommunens Kulturavdelning ett 
gemensamt  vår- respektive höstprogram Tea-
ter i Sundsvall. Programmet trycktes i 6 000 
exemplar och distribuerades över hela kom-
munen. 

De enskilda föreställningarna annonserades i 
lokala dagstidningar och i Sundsvallsguiden. I 
marknadsföringen användes också affischer 
och flygblad producerade av Riksteatern och 
de andra producenter som vi samarbetade med.  
 

MEDIA 
Teaterföreningen bjöd under året in represen-
tanter för media till flera pressträffar för att 
presentera vår verksamhet och planerade pro-
gram. Föreningen fick under året god publici-
tet.  
 

EKONOMI 
Löpande verksamhet 
Föreningens nettoomsättning ökade jämfört 
med 2006 med 71 tkr till 578 tkr.  De totala rö-
relseintäkterna däremot ökade med 671 tkr till  
1706 tkr. Av ökningen kom 497 tkr från ett 
särskilt arrangörsbidrag från Riksteatern. 
Kommunens verksamhetsbidrag till föreningen 
var oförändrat 410 tkr.  Eftersom kostnaden för 
att arrangera föreställningar och för administ-
ration ökade betydligt mer än intäkterna från 
den löpande verksamheten blev resultatet en 
förlust på 88 319 kr. 
Föreningen har under tidigare år byggt upp en 
reserv för utjämning av resultat mellan åren på 
tillsammans 125 308 kr. Efter årets förlust har 
alltså reserven krympt till 35 437 kr. 
 
Till detta kommer en extraordinär nettointäkt 
p.g.a återvunnen moms på 188 tkr och ett ar-
rangörsbidrag från Riksteatern för utveckling 
av scenkonst på 497 tkr.  
 
Momsregistrering 
En dom i Regeringsrätten skapade möjligheter, 
som tidigare inte funnits, för Riksteatern och 
riksteaterföreningarna att momsregistrera sina 
verksamheter. Sundsvalls teaterförening beslu-
tade därför i november 2006  att ansöka om att 
bli momsregistrerad, vilket godkändes av skat-
temyndigheten fr.o.m. 18 dec 2006. Registre-
ringen medförde att föreningen från detta da-
tum betalar moms på sina intäkter men också 
kan dra av all moms man själv betalar. Dessut-
om innebar registreringen att föreningen fick 
möjlighet att begära omprövning av sina dekla-
rationer för perioden 2000 – 2006 för att på så 
sätt få tillbaka delar av den tidigare inbetalda 
momsen. En sådan omprövning begärdes och 
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resulterade i att föreningen fick ett retroaktivt 
nettotillskott på 187 856 kr.  
 
Eftersom Riksteatern också momsregistrerade 
sin egen verksamhet för samma period blev vi 
tvungna att i efterskott betala moms på de ga-
gekostnader som tidigare varit momsbefriade. 
Riksteatern beslutade emellertid att av de in-
täkter man fick på detta sätt skulle 80 % återgå 
till föreningarna i form av ett arrangörsbidrag. 
Villkor för att få bidrag är att föreningarna an-
vänder bidraget till scenkonstfrämjande åtgär-
der. Teaterföreningen sökte och fick på detta 
sätt ett arrangörsbidrag på 497 425 kr.   
 
Genom momsregistreringen har föreningen så-
ledes fått sammanlagt 685 283 kr i extra eko-
nomiskt tillskott. Styrelsen har beslutat att des-
sa pengar skall avsättas i en fond som skall an-

vändas för utveckling av scenkonst i Sunds-
vall. Styrelsen har också beslutat att en teater-
festival skall genomföras i samband med före-
ningens 75-årsjubileum 2008 och att festivalen 
skall finansieras med medel ur fonden.  
 

EN BLICK FRAMÅT 
Med vår snabba medlemsutveckling, det vä-
sentliga ekonomiska tillskottet, förvisso en en-
gångssumma, hårt och engagerat arbetande 
medlemmar, publikvärdar och styrelseledamö-
ter  är vi i ett  mycket spännande läge just nu 
och har stora  möjligheter att lyckas i vår före-
sats att ta världens teater till Sundsvall. 
 
 
 

 
 

Årsräkenskaper 2007     

ResultaträkningResultaträkningResultaträkningResultaträkning    
                

        NotNotNotNot    2007200720072007    2006200620062006    
                
Rörelsens intRörelsens intRörelsens intRörelsens intäkteräkteräkteräkter       
Nettoomsättning 1 578 148 507 209 
Övriga rörelseintäkter 2 1 128 699 518 162 
Summa  intäkterSumma  intäkterSumma  intäkterSumma  intäkter     1 706 8471 706 8471 706 8471 706 847    1 025 3711 025 3711 025 3711 025 371    
       
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader       
Föreställningskostnader 3 -911 022 -701 895 
Övriga externa kostnader   -114 525 -126 127 
Personalkostnader  -301 588 -157 736 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 4 -10 956 -12 096 
Summa kostnaderSumma kostnaderSumma kostnaderSumma kostnader     ----1 338 0911 338 0911 338 0911 338 091    ----997 854997 854997 854997 854    
       
Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelseresultat      368 757368 757368 757368 757    27 51727 51727 51727 517    
    
Resultat från finansiella posterResultat från finansiella posterResultat från finansiella posterResultat från finansiella poster       
Ränteintäkter  40 349 1 026 
Räntekostnader   0 -84 
Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster        409 106409 106409 106409 106    28 45928 45928 45928 459    
                
Omprövning av mervärdeskatt 5 187 858 0 
             
BokslutsdispositionerBokslutsdispositionerBokslutsdispositionerBokslutsdispositioner                
Avsättning till fond 6 -685 283 0 
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Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat        ----88 31988 31988 31988 319    28 45928 45928 45928 459    
    
 
 

BalansräkningBalansräkningBalansräkningBalansräkning    
       

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR        NotNotNotNot    2007200720072007----11112222----31313131    2006200620062006----12121212----31313131    
                
AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar       
Inventarier 4 1 489 12 445 
    
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar     1 489 12 44512 44512 44512 445    
       
OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     
     Kundfordringar   0 1 659 
     Förutbetald kostnader och upplupna intäkter 7 53 152 648 379 
    
Kassa och bank 8 777 431 262 468 
    
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar     830 573830 573830 573830 573    912 506912 506912 506912 506    
       
SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR     832 062832 062832 062832 062    924 951924 951924 951924 951    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER, EGET KAPITAL OCH SKULDER, EGET KAPITAL OCH SKULDER, EGET KAPITAL OCH SKULDER,     NotNotNotNot    2007200720072007----12121212----31313131    2006200620062006----12121212----31313131    
       
Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital       
Ändamålsbestämda medelÄndamålsbestämda medelÄndamålsbestämda medelÄndamålsbestämda medel       
Fond för scenkonstbefrämjande åtgärder  685 283 0 
       
Balanserat resultat  125 309 96 850 
Årets resultat  -88 319 28 459 
Ansamlat resultat  36 990 125 309 

Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital      722 273722 273722 273722 273    96 85096 85096 85096 850    
    
Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder        
Leverantörsskulder   85 506 79 876 
Övriga kortfristiga skulder 9 15 462 696 672 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 8 821 23 094 

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder     109 789109 789109 789109 789    799 642799 642799 642799 642    
       
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL      832 062832 062832 062832 062    896 492896 492896 492896 492    
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TilläggsupplysninTilläggsupplysninTilläggsupplysninTilläggsupplysningargargargar    
    

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper      2007200720072007    2006200620062006    
       

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. 
Inventarier vid kansliet avskrivs med 20 % per år.    
    
Not 1 NettoomsättningNot 1 NettoomsättningNot 1 NettoomsättningNot 1 Nettoomsättning       
Biljettintäkter  566 799 447 181 
Intäkter samarrangemang  0 48 105 
Garderobsintäkter  10 700 7 880 
Intäkter provision programförsäljning  649 865 
Annonsintäkter  0 3 178 
  578 148578 148578 148578 148    507 209507 209507 209507 209    
    
Not 2 Övriga rörelseintäkterNot 2 Övriga rörelseintäkterNot 2 Övriga rörelseintäkterNot 2 Övriga rörelseintäkter       
Medlemsavgifter  31 270 13 110 
Driftbidrag Sundsvalls kommun  410 000 410 000 
Lönebidrag  174 796 95 052 
Arrangörsstöd för scenkonstbefrämjande insatser  497 425  
Övriga bidrag  7 958  
Övriga rörelseintäkter  7 250 0 

  1 128 6991 128 6991 128 6991 128 699    518 162518 162518 162518 162    
    
Not 3 FöreställningskostnaderNot 3 FöreställningskostnaderNot 3 FöreställningskostnaderNot 3 Föreställningskostnader       
Gage  443 470 336 139 
Lokalhyra  77 300 48 050 
Tjänster Sundsvalls Teater / Tonhallen  81 800 79 327 
Annonsering  197 739 127 948 
Blommor och övriga kostnader  14 930 6 549 
Publikarbete  6 462 6 188 
Hotellkostnad  2 250 0 
Medarrangörsbidrag  9 824 67 227 
Köpta tjänster föreställningar  11 564 0 
Tryckning teaterprogram  18 558 30 468 
Provision biljettförsäljning  47 126 0 

  911 022911 022911 022911 022    701 895701 895701 895701 895    
    
Not 4 AvskrivningarNot 4 AvskrivningarNot 4 AvskrivningarNot 4 Avskrivningar       
Inventarier kanslietInventarier kanslietInventarier kanslietInventarier kansliet       
Anskaffningsvärde  60 497 60 497 
Avskrivningar  -59 008 -48 052 
Utgående bokfört värdeUtgående bokfört värdeUtgående bokfört värdeUtgående bokfört värde        1 4891 4891 4891 489    12 44512 44512 44512 445    
                
Not 5 Omprövning av mervärdeskattNot 5 Omprövning av mervärdeskattNot 5 Omprövning av mervärdeskattNot 5 Omprövning av mervärdeskatt                
Återbetalning från skatteverket     809 639  
Efterfakturerad mervärdeskatt på gager     -621 781   

     187 858187 858187 858187 858    0000    
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Not 6 BokslutsdispositionNot 6 BokslutsdispositionNot 6 BokslutsdispositionNot 6 Bokslutsdisposition       
Avsättning till fond    
Resultat från omprövning mervärdeskatt  187 858  
Bidrag till scenkonstbefrämj. åtgärder från Riksteatern  497 425   

  685 283685 283685 283685 283    0 
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNot 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNot 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNot 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      
Förutbetald marknadsföring  6 390 15 731 
Fordran moms  40 941 0 
Interimsfordringar  5 821 632 648 
  50 15250 15250 15250 152    648 379648 379648 379648 379    
    
Not 8 Kassa och bankNot 8 Kassa och bankNot 8 Kassa och bankNot 8 Kassa och bank       
Kassa   0 0 
Garderobskassa  600 600 
Postgiro  16 300 14 077 
Bank  758 405 247 789 
Skattekonto  2 116 2 

        777 421777 421777 421777 421    262 468262 468262 468262 468    
       
Not 9 Övriga kortfristiga skulderNot 9 Övriga kortfristiga skulderNot 9 Övriga kortfristiga skulderNot 9 Övriga kortfristiga skulder       
Personalens källskatt  10 310 4 627 
Särskild löneskatt  5 052 3 499 
Avräkning Sundsvalls kommun  0 28 559 
Avräkning Kulturavdelningen  0 11 322 
Övriga kortfristiga skulder  100 648 665 
        15 46215 46215 46215 462    696 672696 672696 672696 672    
    
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      
Upplupna semesterlöner  14 503 14 503 
Upplupna soc.avgifter semesterlöner  0 4 682 
Upplupna soc.avgifter  8 821 3 909 
        23 32423 32423 32423 324    23 09423 09423 09423 094    
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