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Årsberättelse 2014
Innehåller information om verk-
samheten i form av fakta, ekono-
misk årsredovisning och arrang-
erade föreställningar med flera 
aktiviteter för spelåret 2014.

Original & form: 
Karin Rapp

Foto:  
NorrlandsOperan, Riksteatern, 
Lifeline, Karin Rapp m fl.

Scen Sundsvall
Sundsvalls Teaterförening 
Orgnr: 88 92 00 - 9237

Telefon: 
060-17 56 60

Adress: 
Norra Järnvägsgatan 8 
852 31 SUNDSVALL

e-postadress: 
info@scensundsvall.se

Hemsida: 
www.scensundsvall.se

Vi finns även på Facebook.
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Scen Sundsvall
Scen Sundsvall har fortsatt stor 
uppmärksamhet hos medborgare 
och publik. Dessutom anlitar allt 
fler producenter utanför Rikstea- 
tern oss som professionell scen-
konstarrangör i Sundsvall. Vi 
upplever ett stort förtroende för 
vår förmåga.

Vision och mål
I vårt måldokument, antaget av 
föreningens styrelse i januari 
2014, skriver vi följande:

Scen Sundsvall arrangerar 
gästspelande scenkonst av hög 
kvalitet med målsättningen att 
vara en självklar aktör i regio-
nens kulturliv.

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

Föreningens verksamhet och re-
pertoar ska präglas av mångfald 
och spegla allas lika värde.

Konkreta och mätbara mål är, 
förutom mål som rör föreningens 
ekonomiska resultat, satta för 
verksamheten när det gäller:

 z medlemmars nöjdhet med 
föreningens arbete och utbud

 z samarbetspartners och pro-  
ducenters nöjdhet.

Uppföljning av dessa mål ska 
göras via medlemsenkäter och 
liknande verktyg.

Tomas Melander, ordförande.

Scen Sundsvall är, som en del av Riksteatern, en ideell förening som sedan 
1933 i kontinuitet svarat för att arrangera ett rikt och varierat utbud av gäst-
spelande, högkvalitativ scenkonst på olika scener i Sundsvalls kommun.

Med nära 1300 medlemmar är Scen Sundsvall den näst största föreningen i 
kommunen och har därmed ett stort ansvar som medspelare och samverk- 
anspart i kommunens och regionens kulturliv.

Som del i en fördjupad samverkan har föreningen under hösten 2014 flyttat 
sitt kansli till nya lokaler tillsammans med Scenkonst Västernorrland i Sunds-
valls teaterkvarter.

Föreningens definition av ett arrangörsuppdrag innebär också att arbeta för 
att vidareutveckla kvalitén på och kring föreningens arrangemang. Vi bemö-
dar oss därför särskilt, dels om att möta publiken på ett unikt och positivt sätt, 
dels genom att aktivt arbeta för att öka tillgängligheten till vår verksamhet för 
grupper som av olika skäl inte har full tillgång till kulturlivet.

Föreningens arbetsgrupp för publikvärdskap har fortsatt en stor efterfrågan 
från andra intressenter och anlitas därmed i andra sammanhang än enbart 
vid föreningens arrangemang. Den satsning på vidareutbildning av förenin-
gens publikvärdar som inleddes under 2014 kommer att intensifieras under 
2015 för att motsvara de krav som både Sundsvallspubliken och andra ar-
rangörer kan förväntas ställa.

Vi har glädjande nog noterat att Sundsvalls kommun via Kultur & Fritid valt 
att höja föreningens anslag inför 2015, vilket känns som ett välkommet 
erkännande av föreningens viktiga verksamhet. Detta känns naturligtvis som 
en sporre för föreningens styrelse till att åstadkomma ännu starkare utväxling 
på de skattekronor som det kommunala anslaget representerar.

En förstärkt dialog med Kultur& Fritid, både ledamöter och tjänstemän, är 
en viktig del i ett framåtriktat arbete för Scen Sundsvall. Att tillsammans med 
kommunen konkretisera och förtydliga de förväntningar och roller som kan 
utveckla både föreningens eget arbete och föreningens självklara roll i kommu-
nens kulturliv, är ett arbete som bör ges full kraft under de närmaste åren. 

Det arbete som genomförts inom styrelsen under 2014, med syfte att förbättra 
föreningens och styrelsens interna arbete, ska man betrakta som ett led i 
denna övergripande process. Detta arbete ska intensifieras under 2015. 

Vi som är aktiva i Scen Sundsvall är stolta över att redovisa årets verksam- 
hetsresultat till föreningens medlemmar och våra kommunala huvudmän.
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Föreningen
Scen Sundsvall är medlem i Riksteatern. Föreningens stadgar är anpassade 
till Riksteaterns normalstadgar för föreningar.

Medlemmen i centrum
Medlemsaktiviteter
Under året har vi arrangerat två medlemsträffar, båda i Tonhallen.

Vårens medlemsträff lockade 370 medlemmar. Magnus Aspegren, Rikste-
aterns nya vd, och Tomas Melander samtalade om angelägna kulturfrågor. 
Ingela Norrby presenterade Scenkonst Västernorlands vårprogram, Teater 
Soja bjöd på en litet smakprov ur Sagerfeldts i Sundsvall och Hans Thörn 
informerade om vår egen repertoar med produktioner både från Riksteatern 
och andra producenter. Vissångaren Hasse Lind bjöd avslutningsvis på visor 
av Allan Edwall.

Höstens medlemsträff gästades av cirka 300 medlemmar. Konfrencier för 
kvällen var Lars T Johansson. Joakim Rindå från Riksteatern stod för den 
sedvanliga presentationen av Riksteaterns produktioner. Anna Frisk presen-
terade höstens övriga föreställningar, och Ingela Norrby presenterade även 
den här gången Scenkonst Västernorrlands höstarrangemang. Efter fikapau-
sen äntrade  Charlotte Lindmark scenen med sin föreställning Pessimisten. 
Det blev en succé med stående ovationer och många vandrade hem med ett 
igenkännande leende på läpparna.

Scenpass & lokala förmåner
Genom medlemskapet får våra medlemmar  ett medlemskort (Scenpass 
Sverige). Kortet ger lokala förmåner i form av bland annat rabatterade biljet-
ter till våra egna (främst) och till flera andra arrangörers föreställningar och 
dessutom viss rabatt på varierande produkter hos våra samarbetspartner – 
ett antal lokala företag i Sundsvall (se detaljerad information om vilka på vår 
hemsida, www.scensundsvall.se).

Kansli 
Under 2014 arbetade tre personer på föreningens kansli – Anna Karin West-
berg, Anna Frisk och Hans Thörn. De såg tillsammans till att såväl förenin-
gens inre arbete som aktiviteter kring våra föreställningar och föreningens 
medlemsservice fungerade på bästa sätt.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft nio och Arbetsutskottet (AU) tio protokollförda 
sammanträden. 
Föreningens framtida organisation och arbetet med att ta fram nya styrdokument 
har varit ett prioriterat arbete. Ett upptaktsmöte i Söråker i början på sommaren 
resulterade i flera temamöten under hösten om just dessa frågor. Styrelsen har 
som mål att vara klar med detta arbete under första halvan av 2015. 

Organisation av styrelsearbetet
AU består av fem styrelseledamöter med upppgift att följa och stödja den 
löpande verksamheten, förbereda styrelsemöten och utarbeta förslag till 
beslut. Utöver sina ordinarie möten har AU haft ett antal träffar med förenin-
gens olika arbetsgrupper. AU har även två möten årligen med kommunens 
kultur- och fritidsansvariga. Styrelsen har liksom tidigare år fördelat det 
interna arbetet på olika arbetsgrupper, bland annat när det gäller marknads- 
& repertoarfrågor.  

Årsmöte
Årsmöte för verksamhetsåret 2014 hölls på Sveateatern den 24 mars 2015.

H
ans Thörn

A
nnaK

arin W
estberg

Arbetsutskottet (AU) arbetar nära 
styrelsen med praktiska uppgifter 
såsom förslag och beredning av 
ärenden, verksamhetsplan och 
budget.

AU utgör även del av Repertoarrå-
det. AUs arbetsuppgifter är bland 
andra att planera årsmöte, bereda 
och planera ärenden till styrelsen, 
ta fram förslag till budget och 
verksamhetsplan, delta i Utbuds-
dagar och Anbud Live, bereda 
repertoar inför styrelsebeslut, 
handlägga bidragsansökningar 
och ansvara för personalfrågor.

A
nna Frisk
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Året inleddes med en medlemsträff i Tonhallen den 15 januari. Utbudet på Sunds-
valls scener presenterades av Scen Sundsvall, Riksteatern och Scenkonst Väster-
norrland. Efter pausfika bjöds det på underhållning av Hasse Lind som tolkade 
texter av Allan Edwall.

Årets första föreställning var Streber, skriven av Stig Dagerman. Den spelades på 
Sundsvalls Teater den 8 februari.

Fullt hus var det när Skönsbergs salonger intogs av När rocken kom till Sveg den 
19 februari. Torgny ”Kingen” Karlsson tog oss med på en resa genom rock´n´rollens 
tid på 50-, 60- och 70-talet. Med sitt tremannaband bjöd han på både musik och 
personliga berättelser från uppväxten i Sveg.

Den 14 mars visades Banne mig på Sveateatern – en föreställning där Mattias Enn 
porträtterade en av våra största revyprimadonnor, Brita Borg.

Tonhallen gästades den 21 mars av Rikard Wolff och hans föreställning Här och nu. 
Han framförde sånger om kärlek, åldrande, triumfer, nederlag, försoning och glädje. 
Sångerna var skrivna av Tomas Andersson Wij, Danny Saucedo, Andreas Mattson, 
Anna Ternheim, Lisa Ekdahl och Kari Bremnes.

Ett helaftonsarrangemang blev det när 40-årsfirande NorrlandsOperan kom på 
besök i Tonhallen den 5 april. Förutom en fantastisk jubileumsföreställning där det 
bjöds på många operapärlor ur Norrlandsoperans 40-åriga historia erbjöds publiken 
att boka en tvårätters supé.   

En fantastisk föreställning och ett unikt samarbete bjöds på Gärdehov den 14 och 
15 maj när fem norrlandsteatrar tillsammans skapade en helafton och gav oss Norr-
ländsk passion – nyskrivna berättelser som gav en allvarlig och humoristisk bild av 
Norrland i dag.

Årets andra medlemsträff ägde rum den 8 september. Tonhallen fylldes av förvän-
tansfulla medlemmar som fick god information om höstens föreställningar av Scen 
Sundsvall, Riksteatern och Scenkonst Västernorrland. Efter paus med fika bjöds 
det på rolig och tankeväckande underhållning av och med Charlotte Lindmark.

Den 3 oktober gästades vi av Norrbottensteatern med föreställningen Måste hem 
innan det blir mörkt – en humoristisk pjäs om flera vintrar utan gatlyse i ett upplyst 
samhälle.

Härliga berättaren Stig Östman gästade oss åter, nu med föreställningen Man tål ju 
inte vad som helst den 14 oktober. Vi fick stifta bekantskap med femton olika karak-
tärer, däribland Bengt och Roland och deras familjer i byn Långledan.

I samarbete med Finska föreningen arrangerades Huovinens utvalda den 22 okto-
ber på Sveateatern. Föreställningen byggde på den finländska författaren Veikko 
Huovinens kåserier.

SAUK – fortfarande skeptisk gästade Tonhallen den 5 november. En humoristisk 
men samtidigt allvarlig föreställning. Stefan visade i föreställningen att han har ett 
stort rättspatos och ett varmt hjärta.

En modern Fröken Julie gästade oss den 7 november. Anna Pettersson var ensam 
på scenen tillsammans med en tekniker och en kameraman som filmade Anna 
under föreställningen och därmed blev en del av scenografin. 

Riksteaterns Tyst Teater bjöd på en helaftonsföreställning med Bröderna Marx. 
Den 15 november spelade de på Sundsvalls Teater. Föreställningen varvade fysisk 
gestaltning med teckenspråk, text och tal. Arrangemanget gjordes i samarbete med 
Medelpads Dövas Förening.

Föreställningar 2014

Streber. 

Rikard Wolff – Här och nu.

NorrlandsOperan – Jubileumsföreställning.

Sanna Nielsen – Min jul.
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Tonhallen intogs av Klungan – På rätt sida om okej med tre föreställningar, varav 
två den 30 november och en den 1 december. Tonhallen var välfylld vid alla tre 
föreställningarna. Mycket humor och många skratt blev det när Klungan bjöd på 
berättarglad tragikomik, koreografiska krumsprång och vindlande textmassor.

Skönsjungande Sanna Nielsen avslutade scenkonståret 2014 med sin konsert Min 
jul den 20 december i Tonhallen. Konserten baserades på Sannas skiva Min jul 
som kom ut 2013. Det blev en mycket stämningsfull afton.

SAUK – Fortfarande skeptisk...

Publikstatistik *

 
Man tål ju inte vad som helst 48 
Medlemsträff  370 
Filmvisning, Godheten 65 
Streber 218 
När rocken kom till Sveg 390 
Genrep Rykten på bygden 30 
Genrep Norrdans  18 
P-Floyd Tour 2014 427 
Mattias Enn – Banne mig  120 
Rikard Wolff – Här och nu 332 
Årsmöte med underhållning 40 
Genrep Rut och Ragnar 30 
Det är dyrt att vara fattig 70 
Making Senses 70 
Norrlandsoperan 40 år  448 
Sagosäcken 32 
Alla har ADHD 138 
Norrländsk Passion 193 
Norrländsk Passion 256 
Kulturinspiratörsträff 45 
Resa Döda Fallet Vildhussen 50 
Medlemsträff 300 
Rosa Brus 98 
Måste hem innan det blir mörkt 79 
Man tål ju inte vad som helst 48 
Huovinens utvalda 80 
SAUK  156 
Fröken Julie 77 
Bröderna Marx 94 
Kulturinspiratörsträff 30 
Klungan, På rätt sida om okej 485 
Klungan, På rätt sida om okej 454 
 Klungan, På rätt sida om okej 493 
Sanna Nielsen – Min Jul 315

TOTALT 6 099 
 

Klungan – På rätt sida om okej blev en mycket välbesökt publiksuccé.
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Scen Sundsvall arbetar fortsatt, kontinuerligt och strukturerat med relations-
skapande insatser gentemot medlemmar, organisationer, företag och enskil-
da personer. Vi samarbetar med ett antal företag som erbjuder våra medlem-
mar rabatter och förmåner. 

Studieförbunden är exempel på andra samarbetspartner, som utgör en viktig 
informationskanal för föreningen. Genom vårt samarbete med fyra av de 
stora kedjehotellen bidrar vi till besöksnäringens utveckling. Vi fortsätter att 
utveckla samarbetet med Scenkonst Västernorrland när det gäller kultur-
inspiratörer och gemensam programtidning. Vi har i överenskommelse med 
butiker och caféer flera fasta affischplatser på strategiska platser i stan. 
Vi använder också flitigt vår Facebooksida för att marknadsföra våra före-
ställningar. Vid årsskiftet hade vi 574 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 88 procent av våra medlemmar med e-post. 

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

Vår programtidning är nu en väletablerad produkt, såväl bland våra egna 
medlemmar som bland andra kulturkonsumenter. Produkten har under de 
senaste åren fortsatt att utvecklas – så även under 2014. Den 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.

Arbetsgrupper
Marknadsgruppen
Marknadsgruppen träffas regelbundet och drar upp riktlinjer för det löpande 
marknadsarbetet. Gruppen ansvarar också för att tillsammans med verksam-
hetsledaren föreslå och ta fram särskilda kampanjer och aktiviteter för 
föreningens medlemmar.

Repertoarrådet
Repertoarrådet har till uppgift att, tillsammans med verksamhetsledaren, ut-
veckla och stärka föreningens verksamhet via ett aktivt repertoararbete med 
syfte att skapa ett allsidigt och kvalitativt utbud som också kan attrahera nya 
publikgrupper och samarbetspartner.

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 och redaktionellt 
arbete för föreningens programtidning. Förutom detta har redaktionsrådet 
ufört korrektur- och språkgranskningsarbeten och ansvarat för webbmaster- 
och webbredaktörsfunktioner.

Publikvärdsgruppen
Publikvärdarna utgör Scen Sundsvalls ansikte ut mot publiken och har det 
fulla ansvaret för att erbjuda en så fullödig service som möjligt i samband 
med våra föreställningar. Under 2014 har  föreningen haft drygt 20 verksam-
ma publikvärdar med uppgiften att göra varje föreställning till en angenäm 
och meningsfull upplevelse för våra gäster.

En positiv utveckling – Ett medvetet arbete

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

Scen Sundsvall är en av av med-
lemmarna i RTY och represen-
teras i dess styrelse av Sven-Ove 
Jacobsson (ordförande), Frans 
Costell (ledamot) och Thore Berg-
man (revisor).

Vid RTYs årsmöte 13 april 2014 
i Härnösand representerades 
ScenSundsvall av ordföranden 
Tomas Melander och valbered-
ningens sammankallande Staffan 
Mjönes.

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

Scen Sundsvall tillhör arbetsgi-
varorganisationen IDEA.

Sundsvalls Biljettcentral
Scen Sundsvall, Scenkonst 
Västernorrland och Sundsvalls 
Tidning driver gemensamt den 
ekonomiska föreningen Sunds-
valls Biljettcentral som genom 
Entré Sundsvall säljer biljetter till 
olika evenemang i Sundsvalls-
området. Biljetter säljs vid tre 
försäljningsställen i Sundsvall, 
ett i Härnösand och via Internet. 

Kommentarer
Internetförsäljningen fortsätter 
att öka. Under 2014 såldes cirka 30 
procent av Scen Sundsvalls biljetter 
via Internet, jämfört med 25 procent 
under föregående år.

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

Vi fäster därför särskilt stor vikt vid att ge alla i vår publik ett likvärdigt be-
mötande och försöker kontinuerligt aktivera dessa frågor såväl i föreningen 
som bland publikvärdarna och i styrelsen.

Allas rätt till likvärdigt bemötande
Fort- och vidareutbildning kring frågor om bemötande och ökad tillgänglighet 
ska med regelbundenhet bedrivas i föreningens regi för att vidmakthålla en 
fullgod och likvärdig service till hela publiken.

En förenings sociala ansvarstagande
Scen Sundsvall har under flera år medvetet och i varierande grad ställt upp 
för personer med behov av rehabilitering. Under 2014 har arbetet fortsatt i 
relativt stor omfattning – sett i förhållande till föreningens ekonomi och ideella 
status.
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Styrelsen 2014

ORDFÖRANDE 
Tomas Melander

VISE ORDFÖRANDE 
Sven-Ove Jacobsson

LEDAMÖTER 
Anders Söderlund  
(kassör)  
Stefan Bäckström  
(sekreterare)  
Christin Strömberg 
Karin Rapp 
Johanna Nyström 
Carin Stråle

ERSÄTTARE 
Bengt Nilsson  
Frans Costell 
Britta Mörée 
Marie-Louise Holm 
Berit Lindgren 

REVISORER 
Arne Näsvik 
Gerd Dahlin

REVISORSERSÄTTARE 
Thore Bergman 
Inga-Lill Hägglund

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

Tomas Melander

Stefan Bäckström

Karin Rapp

Sven-Ove Jacobsson

Anders Söderlund

Carin Stråle

Johanna Nyström

Christin Strömberg 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Scen Sundsvall är, som en del av Riksteatern, en ideell förening med uppdrag att arrangera ett rikt 
utbud av gästspelande, högkvalitativ scenkonst på olika scener i Sundsvalls kommun. 
 
Med ca 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 utveckling av kvalitén på och kring föreningens arrangemang. Vi 
bemödar oss därför särskilt, dels om att möta publiken på ett unikt positivt sätt, dels att aktivt 
arbeta för att öka tillgängligheten till vår verksamhet 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- & Fritid 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. 
 
 

Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   
   
Balanserat resultat 191 116  
Årets resultat 18 066  
Totalt 209 182  
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande  

 

   
Balanseras i ny räkning 209 182  
Totalt 209 182  
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Resultaträkning  Not 2014-01-01 
-2014-12-31 

2013-01-01 
-2013-12-31 

     
Rörelseintäkter     
Föreställningsintäkter m m   1 326 243 1 129 418 
Övriga rörelseintäkter   645 417 665 991 
Summa rörelseintäkter   1 971 660 1 795 409 
     
Rörelsekostnader     
Gager och föreställningskostnader   -1 139 051 -947 950 
Övriga externa kostnader   -193 716 -176 593 
Personalkostnader  2 -606 187 -743 094 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-14 249 -7 384 

Summa rörelsekostnader   -1 953 203 -1 875 021 
     
Rörelseresultat   18 457 -79 612 
     
Finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   48 5 862 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -439 - 
Summa finansiella poster   -391 5 862 
     
Resultat efter finansiella poster   18 066 -73 750 
Resultat före skatt   18 066 -73 750 

Årets resultat   18 066 -73 750 
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Balansräkning  Not 2014-12-31 2013-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  3 22 735 24 110 
Summa materiella anläggningstillgångar   22 735 24 110 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga värdepappersinnehav   642 642 
Summa finansiella anläggningstillgångar   642 642 
Summa anläggningstillgångar   23 377 24 752 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   360 26 260 
Övriga fordringar   115 966 53 670 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   21 780 27 500 
Summa kortfristiga fordringar   138 106 107 430 
     
Kassa och bank     
Kassa och Bank   749 950 574 557 
Summa kassa och bank   749 950 574 557 
Summa omsättningstillgångar   888 056 681 987 

Summa tillgångar   911 433 706 739 
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Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Fond för scenkonstfrämjande åtgärder i 
Sundsvall 

  
260 329 260 329 

Summa bundet eget kapital   260 329 260 329 
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat   191 116 191 116 
Årets resultat   18 066 - 
Summa fritt eget kapital   209 182 191 116 
Summa eget kapital   469 511 451 445 
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder   331 976 131 941 
Övriga skulder   21 002 46 135 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   88 944 77 218 
     
Summa kortfristiga skulder   441 922 255 294 

Summa eget kapital och skulder   911 433 706 739 
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning 
i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räken-
skapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.  
 
Avskrivningar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Inventarier kansliet 5 år 
 
Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat 
restvärde.  
 

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Personal
 2014-01-01 

-2014-12-31 
2013-01-01 

-2013-12-31 
   
Medelantalet anställda m m   
Kvinnor 1 1 
Män 1 1 
Totalt 2 2 
   
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
inkl pensionskostnader   
Löner och andra ersättningar 245 396 452 614 
Sociala kostnader 100 569 163 433 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 345 965 616 047 
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Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
 2014-12-31 2013-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 69 482 69 482 
- Inköp 12 874 21 318 
- Försäljningar/utrangeringar - -43 906 
Utgående anskaffningsvärden 82 356 46 894 
   
Ingående avskrivningar -45 372 -15 400 
- Årets avskrivningar -14 249 -7 384 
Utgående avskrivningar -59 621 -22 784 
   
Redovisat värde 22 735 24 110 
  
 
Sundsvall 19 februari 2015 
 
 
Tomas Melander     Sven-Ove Jacobsson 
 
 
 
Stefan Bäckström      Anders Söderlund 
 
 
 
Johanna Nyström     Karin Rapp      
 
   
 
Christin Strömberg     Carin Stråle 
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