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Tomas Melander, ordförande.

Scen Sundsvall
Scen Sundsvall har stor upp-
märksamhet hos medborgare 
och publik. Producenter utan-
för Riksteatern anlitar oss som 
professionell scenkonstarrangör 
i Sundsvall. Vi upplever ett stort 
förtroende för vår arrangörs-
förmåga.

Vision 
Scen Sundsvall arrangerar 
gästspelande scenkonst av hög 
kvalitet med målsättningen att 
vara en självklar aktör i regionens 
kulturliv.

Genom att erbjuda ett rikt och 
varierat kulturutbud bidrar vi till 
att göra Sundsvalls kommun till 
en attraktiv plats att bo på, verka 
och leva i.

Vår verksamhet och repertoar 
präglas av mångfald och speglar 
allas lika värde.

Mål
Under hösten 2013 enades före-
ningen om nya utvecklingsmål 
– konkreta och mätbara – för 
verksamheten:

medlemmars uppfattning/
nöjdhet med föreningens 
arbete och utbud
samarbetspartners 
uppfattning/nöjdhet
producenters uppfattning/
nöjdhet
utbudets omfattning och 
bredd
ekonomiskt resultat

Scen Sundsvall är, som en del av Riksteatern, en ideell förening 
med uppdrag att arrangera ett rikt utbud av gästspelande, hög-

kvalitativ scenkonst på olika scener i Sundsvalls kommun.

Med drygt 1300 medlemmar är Scen Sundsvall den näst största 
föreningen i kommunen och har därmed ett stort ansvar som 

medspelare i kommunens och regionens kulturliv. 

Det ansvaret innebär bland annat att kunna erbjuda en både rik 
och variationsrik repertoar under året och att arbeta för en ut-

veckling av kvalitén på och kring föreningens arrangemang. Vi bemö-
dar oss därför särskilt, dels om att möta publiken på ett unikt positivt 
sätt, dels att aktivt arbeta för att öka tillgängligheten till vår verksam-
het för grupper som av olika skäl inte har full tillgång till kulturlivet.

För att kunna garantera en så pass stor och angelägen verksamhet 
som den föreningen bedriver, har vi under året aktivt uppvaktat 

Kultur- & Fritidsförvaltningen i kommunen för att visa på behovet av 
långsiktiga, kommunala utfästelser inför kommande säsonger.   

Vi som är aktiva i Scen Sundsvall är stolta över att redovisa årets 
verksamhetsresultat till föreningens medlemmar.
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Föreningen
Scen Sundsvall är medlem i Riksteatern. Föreningens stadgar är anpas-
sade till Riksteaterns normalstadgar för föreningar.

Medlemsaktiviteter
Under året arrangerade vi två medlemsträffar, båda i Tonhallen. 

Vårens träff lockade 370 medlemmar. Mikael Flodström, Scenkonstbolagets 
vd, presenterade sig själv och berättade om vårt nya samarbete med kul-
turinspiratörer. Ingela Norrby, säljare hos Scenkonstbolaget, presenterade 
Scenkonstbolagets aktuella produktioner, och Hans Thörn informerade om 
vårt eget utbud under våren.

Kvällen avslutades med att Artnok-Kvartetten och solisten Linda Petterson  
framförde musik och sånger ur The great american songbook.

Den lyckade höstträffen i september utgjorde också startskottet för vårt 
80-årsjubileum. Dagen till ära fick vi träffa och lyssna till Birgitta Englin, då 
avgående vd för Riksteatern.

I Tonhallens festsmyckade foajé blev trängseln stor när 350 medlemmar 
minglade bland levande ljus, färgglada ballonger, välfyllda godisskålar och 
alkoholfritt bubbel. Vi startade samtidigt en speciell kampanj för att värva nya 
medlemmar till föreningen, VÄRVA VÄNNER – VINN! 

Ögonblick av opera rundade av festkvällen med just den stil och glamour 
som anstår en 80-årig jubilar.

Scenpass & lokala förmåner
Genom medlemskapet får våra medlemmar scenpasset (Scenpass Sverige), 
medlemskortet som ger dels lokala förmåner i form av bland annat rabat-
terade biljetter till våra egna och flera andra arrangörers föreställningar, dels 
viss rabatt på varierande produkter hos våra samarbetspartner – ett antal 
lokala företag i Sundsvall (se mer information om det på vår hemsida).

Styrelsen
Styrelsen har under året haft åtta och Arbetsutskottet (AU) elva protokoll-
förda sammanträden.

Förutom det traditionella styrelsearbetet har visst fokus kommit att ligga på 
arbete med att förtydliga och förbättra arbetet mellan styrelsen, arbetsgrup-
perna och kansliet. Under året har främst publikvärdsgruppens arbete varit 
tema för fördjupning.

Styrelsen har under hösten antagit ett visionsprogram, där bland annat kri-
terier tagits fram för att på ett bättre sätt kunna mäta medlemmarnas upplev-
else av föreningens arbete.

Organisation av styrelsearbetet
Utöver styrelsemöten har ett antal sammanträden hållits med AU och förenin-
gens olika arbetsgrupper. AU består av fem styrelseledamöter med upppgift 
att följa och stödja den löpande verksamheten, förbereda styrelsemöten och 
utarbeta förslag till beslut. AU håller årligen två möten med kommunens 
kultur- och fritidsansvariga.

Styrelsen har som tidigare år fördelat det interna arbetet på olika arbetsgrup-
per, bland annat när det gäller marknads- & repertoarfrågor. 

Årsmöte
Årsmöte för verksamhetsåret 2013 hölls på Sveateatern den 27 mars 2014.

På höstens medlemssträff, som också 
utgjorde startskottet för föreningens 
80-årsjubileum, fick vi uppleva unik 
underhållning, nämligen Ögonblick 
av opera, en bejublad och helt igenom 
improviserad operaföreställning med  
tre operasångare och en pianist.

Föreningens kansli har bemannats 
av två medarbetare – Hans Thörn 
(fotot) som verksamhetsledare och 
Hasse Häggund för administration.

Artnok-Kvartetten och solisten Linda 
Pettersson framförde musik av Linda 
själv och ur The Great American Song-
book på vårens medlemsträff.
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Scenkonståret 2013 började den 11 januari i och med Scen Sundsvalls medlems-
träff i Tonhallen. Förutom flera fina presentationer av vad året skulle komma att 
bjuda på stadens scener, bjöds alla medlemmar som tagit sig ut i vinterkylan på 
skönsång av Sundsvalls egen jazzprinsessa, Linda Pettersson. Hon uppträdde 
tillsammans med talangfyllda Artnok-Kvartetten.

En klassisk svart komedi i Riksteaterns tappning besökte Tonhallen den 3 febru-
ari, när bland andra Ulla Skoog och Claes Malmberg rev av föreställningen The 
Ladykillers.

Lite intimare stämning var det på Sundsvalls Teater den 10 februari, när Raymond 
Ahlgren, Fredrik Swahn och Lennart Matikainen höll sin improviserade och musikal-
iska föreställning MAN - Mänskligt, Annorlunda, Naket.

Konsertteatern gästades av mångfaldigt prisbelönta Kathryn Hunter och Londons 
Arcola Theatre den 21 februari i och med föreställningen The Mare Rider, som 
spelades på engelska med svensk textning.

Den 14 mars bjöd Scen Sundsvall på två filmvisningar på Kulturmagasinet. Rent – 
en rockopera visades som introduktion till Norrlandsoperans La Bohéme som skulle 
komma att visas senare under våren.

Dagen därpå, den 15 mars, var det dags för stor skrattfest när brittiske stå upp-
komikern Al Pitcher fick Skönsbergs Salonger att gunga av igenkännande storgarv 
varvade med generade småfniss i föreställningen Påtår Tour. Pitcher har full koll på 
svenskarnas egenheter, och han älskar att servera oss dem.    

Humor bjöds det på också på den 24 mars på Sundsvalls Teater, när Marika Carls-
son ställde sig på scen med den fantastiskt roliga och tankeväckande föreställnin-
gen En Negers Uppväxt.

Den 26 mars gästades Sveateatern av Riksteatern när Scen Sundsvall i samarbete 
med ABF visade Jonas Hassen Khemiris senaste pjäs, Jag Ringer Mina Bröder, ”en 
rolig och rasande uppgörelse med våra fördomar gentemot andra och varandra”. 

Publiken i Tonhallen fick vara med om allt ifrån burlesk till komisk performance när 
The Crack- A Variety of Comedy svepte in på scenen den 14 april. Föreställningen 
var ett samarbete med Tonhallen.

Norrlandsoperans storskaliga uppsättning av klassiska La Bohéme intog Tonhallen 
den 23 och 24 april och bjöd på en operaupplevelse av världsklass..

Den 27 april intog Måns Möller samma scen på Tonhallen och bjöd publiken på 
både skratt och tårar med sin nakna föreställning  Jävla pajas – det här skojar du 
inte bort.

Scenkonstvåren avslutades med gästspel från Palestina den 2 maj. På dagen 
spelades Bortbytingen, efter Selma Lagerlöfs klassiker, och på kvällen Confinement 
en föreställning om ”inskränkthet, illusioner och livsavgörande insikter”. Pjäserna 
spelades på arabiska och visades i samarbete med Kultur &Fritid och Kulturskolan.

Efter en fantastisk sommar var det dags för årets andra medlemsträff på Tonhallen, 
den 9 september. Utöver information om höstens utbud bjöds det opera i och med 
föreställningen Ögonblick av opera.

Barnteater hör inte till det vanliga på vår repertoar, men den 15 september bjöd 
vi tillsammans med Kultur & Fritid på föreställningen Pomos Piano på Sundsvalls 
Teater. Salongen var fylld av glada förväntansfulla barn när deras hjältar från Boli-
bompa klev på scen.

Föreställningar 2013

La Bohème, NorrlandsOperan.

The Mare Rider, Arcola Theatre               
London.

The Crack, internationellt gästspel.

Drömställe, Clowner utan Gränser.

Forts. på nästa sida.
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Clowner utan gränser gästade Sundsvalls Teater med föreställningen Drömställe 
mellan den 25 och 28 september och hann med hela sex föreställningar. Drömställe 
ingår i deras projekt Drömturnén – ett projekt som väcker drömmar till liv hos barn 
på flykt i Sverige. Vi visade föreställningen i samarbete med Kultur & Fritid, Sunds-
valls Kulturskola och Teater Västernorrland.

Den 29 september kom Moliéres dråpliga och storsvulstiga Misantropen till Opalen i 
Kvissleby, denna gång i Riksteaterns och Kullehusteaterns tappning. 

Ännu mer komedi bjöds det på i Riksteaterns uppsättning av När katten är borta 
som spelades på Tonhallen den 13 oktober. I huvudrollerna kunde vi bland andra 
hitta Per Eggers och Ewa Roos.

Piteå Kammaropera gästade Sundsvalls Teater den 16 oktober med A Laugh to 
Cry, en färgsprakande föreställning i 3D-teknik.

Claes Månsson visade sig vara allt annat än bäst före i monologen med samma 
namn, Bäst Före?! I samarbete med Tonhallen visade vi  den 19 oktober föreställ-
ningen som bjöd på stor igenkänning och många skratt.

När det rejäla höstmörkret lagt sig över stan, den 6 november, var det dags för en 
färgsprakande, galen och helt magisk föreställning på Skönsbergs salonger. Carl-
Einar Häckners Swedish Meatballs med Lingon lämnade ingen oberörd.

Dagen efter, den 7 november, var det dags för Emil Jensen att med sina tänkvärda 
texter och fina melodier förgylla kvällen för publiken på Sundsvalls Teater med sin 
föreställning I det nya landet.

Tonhallen fylldes av fioler, vacker musik och julkänsla i kubik när Kalle Moreus 
julshow 2013 intog scenen den 22 november. Med sig i showen hade Kalle Orsa 
Spelemän och Sanna Nielssen.

Scen Sundsvalls fullspäckade scenkonstår 2013 avslutades i och med Alex Schul-
mans föreställning Älska mig på Tonhallen den 14 december. Han satte punkt för 
ett givande år, med både skratt och tänkvärdheter.

Misantropen, Kullehusteatern.

Publikstatistik *
Medlemsträff  370
Ladykillers 567
MAN - Manligt, Annorlunda, 
Naket 112
The Mare Rider 98
Genomdrag Blodsbröder 70
Rent – Filmvisning 34
Rent –  Filmvisning  51
Al Pitcher – Påtår Tour 353
M. Carlsson – En negers 
uppväxt 209
Jag ringer mina bröder        165
Med kameran som vapen 300
The Crack 231
La Bohemé - NorrlandsOp. 449
La Bohemé - NorrlandsOp. 458
Måns Möller – Jävla Pajas 325
Bortbytingen  90
Confinement 109 
Genrep Spelet om Stenstan 50 
Kulturinspiratörsträff 73
Medlemsträff  350
Genrep Århundr. kärlekssaga 30 
Pomos piano 197 
Clowner utan gränser 180 
Clowner utan gränser 160 
Clowner utan gränser 280 
Clowner utan Gränser 102
Trupp Trunk 60
Clowner utan Gränser 92
Misantropen 234
Glesbygdsliv – Norrdans  31
När katten är borta 315
A Laugh to Cry  107 
Bäst före 341 
Genomdrag Vinterfrossa 10 
Shirley Valentine 114 
Swedish meatballs  215 
Emil Jensen – I det nya landet 180 
Kalle Moraeus Julkonsert 841 
Kulturinspiratörsträff 35 
Pojkarna 114 
Alex Schulman – Älska mig 472

* Se mer information om publik och arrangemang i diagrammen på nästa sida.
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Scen Sundsvall arbetar aktivt och strukturerat med relationsskapande mot 
medlemmar, organisationer, företag och enskilda personer. Vi samarbetar 
med ett antal företag som erbjuder våra medlemmar rabatter och förmåner.

Studieförbunden är exempel på andra samarbetspartner, som utgör en viktig 
informationskanal för oss. Genom vårt samarbete med fyra av de stora 
kedjehotellen bidrar vi till besöksnäringens utveckling. Vi har även utvecklat 
samarbetet med Scenkonstbolaget när det gäller kulturinspiratörer och ge-
mensam programtidning. Vi har i överenskommelse med butiker och caféer 
flera fasta affischplatser på strategiska platser i stan.

Vi använder också flitigt vår sida på Facebook för att marknadsföra våra före-
ställningar. Vid årsskiftet hade vi 409 Gilla-markeringar där. Marknadsföring 
av föreställningar sker också genom begränsad annonsering och besök hos 
företag och organisationer. Vi har även gjort mer riktade informationsinsatser 
via e-post. Vi når i dag cirka 88 procent av våra medlemmar med e-post.

Våra medlemsträffar är en viktig marknadsföringskanal. Då ger vi medlemmarna 
fyllig information om säsongens utbud, möjlighet till social samvaro och under-
hållning av god kvalitet. Vid dessa tillfällen strömmar många nya medlemmar till.

Vår programtidning har gjort succé såväl bland våra medlemmar som många 
andra kulturkonsumenter. Produkten har under de senaste åren utvecklats 
rejält och innehåller i dag stora delar av kulturutbudet i Sundsvall med omnejd, 
samtidigt som den tydligt profilerar vår förening. 

Vi tror att föreningens positiva utveckling under de senaste fem åren är resul-
tatet av ett uthålligt och brett relationsbyggande arbete med våra medlemmar 
och andra intressenter.

Föreningens arbetsgrupper
Marknadsgruppen
Marknadsgruppen träffas regelbundet och drar upp riktlinjer för det löpande 
marknadsarbetet. Gruppen ansvarar också för att tillsammans med verk-
samhetsledaren föreslå och ta fram särskilda kampanjer och aktiviteter för 
föreningens medlemmar.

Repertoargruppen
Repertoargruppen har till uppgift att tillsammans med verksamhetsledaren 
utveckla och stärka föreningens repertoararbete i syfte att ständigt söka 
bredda föreningens samverkansytor och via utbudet nå nya publikgrupper.

Redaktionsrådet
Gruppen har under året arbetat fortlöpande med  framtagande av grafiskt 
enhetligt informations- och presentationsmaterial för föreningen. Materialet 
har bland annat bestått av annonser, affischer, årsberättelse, enkäter och 
redaktionellt arbete för föreningens programtidning.

Förutom detta har redaktionsrådet bidragit med korrekturarbeten, webbmas-
ter- och vissa webbredaktörsfunktioner.

Publikvärdsgruppen
Scen Sundsvall har under 2013 haft drygt 20 verksamma publikvärdar med 
uppgiften att göra varje föreställning till en angenäm och meningsfull upplev-
else för våra gäster.  

Medlemsutveckling.
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Forts. på nästa sida.
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Publikvärdarna utgör föreningens ansikte ut mot publiken och har det fulla 
ansvaret för att erbjuda en så fullödig service som möjligt.

Publikvärdsgruppen har haft två särskilda utbildningstillfällen under 2013 och 
planerar för ytterligare utbildning under 2014.

Viktiga utvecklingsfrågor  
Ökad tillgänglighet till scenkonsten
Att delta i arbetet med att skapa ökad tillgänglighet för alla till scenkonsten är 
en viktig och prioriterad fråga för föreningen. 

Vi fäster därför medvetet särskilt stor vikt vid hur vi bemöter vår publik och 
försöker hålla en stark aktualitet i frågorna såväl i föreningen som bland pub-
likvärdarna och i styrelsen.

En förenings sociala ansvarstagande 
Scen Sundsvall har under flera år medvetet och i varierande grad ställt upp 
för personer med behov av sysselsättning. Under 2013 har arbetet fortsatt i 
relativt stor omfattning – sett i förhållande till föreningens ekonomi och ideella 
status.

Riksteatern Västernorrland 
Riksteatern Västernorrland (RTY) 
utgörs av länets sju teaterföre-
ningar.

Scen Sundsvall är en av medlem-
marna i RTY och representeras 
i dess styrelse av Sven-Ove Ja-
cobsson (ordförande) och Frans 
Costell (ledamot). 

Revisorer är Thore Bergman, 
Scen Sundsvall, och Gösta Sten-
mark, Örnsköldsviks Riksteater-
förening.

Vid RTYs årsmöte 14 april 2013 i 
Härnösand representerades Scen 
Sundsvall av ordförandenTomas 
Melander och valberedningens 
sammankallande Staffan Mjönes. 

Övriga medlemskap
Scen Sundsvall är medlem i Före-
ningen Folkets Hus & Park 
Sundsvall, Föreningen På Stan 
Näringsidkarna, Föreningsarkivet 
Västernorrland, Förenngen Norra 
Berget och AGera Arbetsgivarrin-
gen Sundsvallsregionen.

Scen Sundsvall tillhör arbetsgi-
varorganisationen IDEA.

Sundsvalls Biljettcentral
Scen Sundsvall, Scenkonstbolag-
et och Sundsvalls Tidning driver 
gemensamt den ekonomiska 
föreningen Sundsvalls Biljettcen-
tral som genom Entré Sundsvall 
säljer biljetter till olika evenemang 
i Sundsvallsområdet.

Biljetterna säljs vid tre försälj-
ningsställen i Sundsvall, ett i 
Härnösand och via Internet

Kommentar
Internetförsäljningen har ökat 
kraftigt under senare år. Av Scen 
Sundsvalls biljetter såldes under 
2013 cirka 25 procent av biljetterna 
via Internet, jämfört med 12 procent 
under föregående år.
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Styrelsen 2013

ORDFÖRANDE
Tomas Melander

VICE ORDFÖRANDE
Sven-Ove Jacobsson

LEDAMÖTER
Thore Bergman 
(kassör)
Christin Strömberg 
Stefan Bäckström 
(sekreterare)
Caroline Lorentzon 
Karin Rapp 
Johanna Nyström
Cecilia Dahlbäck (frånträdde 
uppdraget 1 okt 2013)

ERSÄTTARE
Bengt Nilsson 
Frans Costell 
Carin Stråle 
Maria Larsson

REVISORER
Arne Näsvik 
Britta Mörée

REVISORSERSÄTTARE
Gerd Dahlin
Inga-Lill Hägglund

VALBEREDNING
Staffan Mjönes  
(sammankallande)
Sven Johansson
Anna-Karin Westberg

Tomas Melander

Stefan Bäckström

Karin Rapp

Kristin Strömberg

Sven-Ove Jacobsson

Cecilia Dahlbäck Caroline Lorentzon

Johanna Nyström

Thore Bergman 
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Scen Sundsvall – en del av Riksteatern  
Org.nummer 889200-7237 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Scen Sundsvall är en allmännyttig ideell förening med huvuduppgift att i egen 
regi eller i samverkan med annan arrangera scenkonstföreställningar i
Sundsvall. Verksamheten finansieras med intäkter från de genomförda arran-
gemangen, sponsorbidrag från företag och kommunalt driftbidrag.  

Föreningsverksamheten 
Mål för föreningens verksamhet har under senare år bl.a. varit att verka för ett 
ökat teaterintresse i Sundsvall, att öka medlemsantalet och att öka medlem-
marnas engagemang. Verksamheten har varit framgångsrik. Från 2007, då 
föreningen inledde en särskilt utvecklingssatsning, har den sammanlagda pu-
bliken vid arrangemangen fördubblats och antalet medlemmar ökat från 610 
till 1301. Föreningen har därmed utvecklats till att vara den fjärde i landet vad 
avser antal medlemmar och den sjunde vad avser publik. 

Arrangemangen 
Föreningen har under 2013, i egen regi eller i samarbete med annan, arran-
gerat 21 olika program med totalt 29 föreställningar. Dessutom har föreningen
arrangerat 2 medlemsmöten med scenkonstinslag samt skapat förutsättning-
ar för sina medlemmar att delta i ett antal filmförevisningar, genrep o dyl. Av 
föreställningarna har 15 genomförts av föreningen som ensam arrangör me-
dan övriga har skett i samverkan med producenter, produktionsbolag, kom-
munen eller annan förening. Den sammanlagda publiken uppgick under året 
till 8 592 personer. Föreställningarna har huvudsakligen producerats av Riks-
teatern men även produktioner från Norrlandsoperan, Piteå kammaropera, Li-
feline Entertainment med flera har ingått i repertoaren.  

Omsättning 
Nettoomsättningen d.v.s. intäkter från biljetter, garderob, programförsäljning,
annonser mm uppgick under 2013 till 1 129 Tkr. Nettoomsättningen är unge-
fär lika stor som under 2012. 

Föreningens totala omsättning uppgick till 1 795 Tkr.  I denna summa ingår 
då förutom föreställningsintäkterna medlemsavgifter, kommunalt bidrag, ar-
betsmarknadsersättning o dyl. 

Resultat 2013 
Årets verksamhet resulterade i ett underskott på 73 750 kr. Underskottet 
täcks genom disposition av medel som tidigare avsatts i en fond för utveck-
ling av verksamheten. 
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RESULTATRÄKNING
Not 2013 2012  

 
Intäkter  
Medlemsavgifter 83 748 79 239  
Driftbidrag kommunen 400 000 398 000  
Övriga bidrag kommunen 22 000 -  
Arbetsmarknadsbidrag 179 562 43 121  
Föreställningsintäkter 1 1 129 418 1 234 258  
Sponsorintäkter 10 000 10 000  
Övriga rörelseintäkter 36 449 23 291  
Summa intäkter 1 795 409 1 787 910  

 
Kostnader  
Föreställningskostnader 2 -947 950 -1 050 717  
Övriga externa kostnader -176 593 - 130 915  
Personalkostnader -743 094 - 541 960  
Avskrivning av anläggningstillgångar 3 -7 384 - 6 317  
Summa kostnader -1 875 021 -1 729 909  

 
Rörelseresultat -77 611 58 001  

Resultat från finansiella poster  
Ränteintäkter 5 862 9 966  
Räntekostnader 0 - 63  
Resultat efter finansiella poster -73 750 67 903  
     
     
Bokslutsdispositioner

Disposition ur fond 73 750 -5 000

Årets resultat 0 62 903
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BALANSRÄKNING
 

TILLGÅNGAR Not 2013-12-31 2012-12-31  
 

Anläggningstillgångar  
Inventarier 3 24 110 10 176  
Andelar 4 642 642  

 
Summa anläggningstillgångar 24 752 10 818  

 
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 107 430 122 169  

 
Kassa och bank 6 574 557 582 060  

 
Summa omsättningstillgångar 681 987 704 229  

 
SUMMA TILLGÅNGAR 706 739 715 047  

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Not 2013-12-31 2012-12-31  
 

Eget kapital  
Fond för scenkonstfrämjande åtgärder i Sundsvall 260 329 334 078  
Utvecklingsfond 0 5 000  
Resultatutjämningsreserv 191 116 191 116  
Summa eget kapital 451 455 530 195  

 
 

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 131 941 31 191  
Övriga kortfristiga skulder 7 46 135 75 836  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 77 218 77 826  
Summa kortfristiga skulder 255 294 184 853  

 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 706 739 715 047  

 



 13 

Årsberättelse 2013 • © Scen Sundsvall – en del av Riksteatern

Scen Sundsvall – en del av Riksteatern  
Org.nummer 889200-7237 

Not 7 Kortfristiga skulder   
Personalens källskatt  17 148 17 594  
Särskild löneskatt  10 412 5 642  
Interimsskuld  5 795 0  
Övriga kortfristiga skulder  12 780 52 600  

 46 135 75 836  
  

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Upplupna löner  0 5 025  
Upplupna semesterlöner  45 577 43 226  
Upplupna soc. avgifter semesterlöner  14 320 13 582  
Upplupna soc. avgifter  17 320 15 993  

  77 218 77 826  

Sundsvall 2014-02-24

Tomas Melander, ordförande Thore Bergman  

Stefan Bäckström Sven-Ove Jacobsson    

Carolina Lorentzon Johanna Nyström 

Karin Rapp Christin Strömberg 
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