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ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET     
 

Vi växer! 
 

Det senaste medlemsmötet för Sundsvalls Tea-
terförening i januari 2009 samlade cirka 290 
medlemmar. Så många har vi aldrig varit! Det 
markerade slutfasen på ett framgångsrikt verk-
samhetsår och det ger löften och pekar på möj-
ligheter för framtiden. Folk verkade ha roligt, 
och vi kunde presentera vårt eget vårprogram. 
Det gjorde också Teater Västernorrland och 
Landstingets danskonsulent.  

Föreställningar 
Vi tror att vi har presenterat en bra mix av tea-
ter under 2008, från stor teater/opera som 
Trollflöjten till hård, bitter samtidskommentar 
som Baghdad Burning; från en hjärteknipande 
publikdragare som Elvis till en svensk klassi-
ker som Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. 
Vi ordnade en teaterfestival för att fira våren 
och göra oss synliga i staden. Särskilt lycko-
samma inslag var en talangjakt för skolungdo-
mar på Stora torget, en berättarafton med Stig 
Östman och en monolog om behovet av en god 
kulturpolitik, Jacob Hirdvalls Det osynliga 
med Jonas Kruse.  Och vi är stolta över det 
vårprogram som kommer. 

Föreningen 
Vi har vuxit från 610 till 716 medlemmar un-
der året, strukturerat vårt styrelsearbete bättre 
och satsat aktivt på försäljning. Vi har också 
belönats med tydligt ökade publiksiffror. Det 
gäller många föreställningar och inte alltid de 
mest lättillgängliga. 
 Att vi når så många beror på en intensiv sälj-
politik. Vår säljare, Hans Thörn, har på ett strå-
lande sätt skapat kontakter med medlemmar, 
företag och folk på sta’n. Att göra oss kända 
och väcka intresse för föreställningarna på det 
sättet är mycket mera effektivt och betydligt 
billigare än annonsering. Hans utvecklar också 
medlemsförmåner som dels gör livet mindre 
kostsamt för medlemmarna, dels engagerar fö-
retagarna. Karin Rapp har satt fart på hemsidan 
och Caroline Lorentzon leder en entusiastisk 
grupp teatervärdar. Anna-Karin Westberg bör-
jade som kanslist på deltid den 1 januari 2009.  

För framtiden  

Jag tror också på ett mera aktivt medlemsarbe-
te. Sundsvalls Teaterförening skall självklart 
vara en helt öppen förening, där man deltar i 
mån av intresse, och där underhållnings- och 
festivitasinslaget gärna får dominera för den 
som så önskar. Men jag tror också att många 
skulle vara intresserade av en tätare gemenskap 
gärna med inslag av föredrag och seminarier 
om teater, kontakt med regissörer och skåde-
spelare i direkt anslutning till föreställningarna, 
analyser av större klassiker-pjäser eller helt 
enkelt medlemsaftnar med tonvikt på samvaro 
och kanske någon teaterunderhållning. Hör 
gärna av er med idéer om sådant! 

Vi har flera utmaningar framför oss: 

• Styrelsen arbetar i första hand med att ut-
veckla finansiering för att behålla säljfunk-
tionen.  

• Staden saknar en teaterlokal som är till-
räckligt stor för att härbärgera stora före-
ställningar som går runt ekonomiskt. Ton-
hallen är snarast en konsertlokal. Här kan 
vi påverka politikerna.  

• Föreningen behöver bättre administrativa 
lokaler o.s.v. Men vi växer! 

Vi tar världens teater till Sundsvall 

Staffan Mjönes 

Ordförande
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FÖRENINGENFÖRENINGENFÖRENINGENFÖRENINGEN        
Org.nr 889200-9237 
 
 
Sundsvalls Teaterförening är medlem 
i Riksteatern och föreningens stadgar 
överensstämmer med Riksteaterns 
normalstadgar för anslutna föreningar. 

Vision och mål 
Styrelsen har antagit ett måldokument 
för verksamhetsåren 2008 – 2012. En-
ligt detta skall förening ”spegla tea-
terkonsten i sin variation och vidga 

människors kunskap och förståelse för 

scenkonsten. Vi tar världens teater till 

Sundsvall och medverkar till ökad för-

ståelse för teaterns betydelse för regi-

onens utveckling”  

De mål vi satt för verksamheten är 
� nöjda medlemmar 
� nöjd publik 
� kompletterande och brett utbud 
� ekonomi i balans 
� gott anseende bland producenter 

 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft en 
stark ökning av antalet medlemmar. 
Vid årets slut hade föreningen 716 
medlemmar (att jämföra med 610 den 
1 januari), varav 688 enskilda med-
lemmar och 28 företag eller organisa-
tioner. 

Årsmöte 
Årsmöte hölls i Sveateaterns café den 
13 mars i närvaro av 24 medlemmar. I 
samband med årsmötet berättade Iso 
Porovic, Teater Västernorrland, om 
sitt teaterliv här i Sverige och i Sara-
jevo. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 9 proto-
kollförda sammanträden. Utöver dessa 
har ett antal sammanträden hållits med 
arbetsutskottet och de särskilda ar-
betsgrupperna. 

 

Organisation av styrelse- 
arbetet 
Styrelsen har tillsatt ett arbetsutskott 
med tre personer med uppgift att följa 
den löpande verksamheten, förbereda 
styrelsemöten och utarbeta förslag till 
styrelsebeslut.   

Styrelsen har vidare under året förde-
lat stora delar sitt arbete till de särskilt 
tillsatta marknads-, webb-, teater- och 
festivalgrupperna. Repertoarfrågor har 
beretts av arbetsutskottet inför beslut i 
styrelsen. 

Representanter för styrelsen har under 
året deltagit i Anbud Live, Teaterda-
garna i Hallunda/Stockholm, Inspira-
tionsdagar i Kramfors, studieresa till 
Gävle Teaterförening och marknads-
föringsutbildning i Söråker. 

Publikvärdar 
Föreningens verksamhet bygger till 
stor del på ideella insatser av våra 
medlemmar. En mycket viktig insats i 
samband med våra föreställningar 
görs av gruppen publikvärdar. Under 
tidigare år har gruppen bestått av ett 
tiotal personer, men i år har gruppen 
utökats till 30. 

Publikvärdarna har varierande uppgif-
ter beroende på var arrangemangen 
genomförts. De har bland annat stått i 
garderoben, rivit biljetter, bjudit besö-
kare på godis, hållit i enklare under-
sökningar och värvat nya medlemmar.  
 
Medlemsaktiviteter 
Under året har föreningen arrangerat 
tre medlemsaktiviteter. 

Vid en medlemsträff i Folkets Park 
den 4 februari. Presenterade vi vårens 
teaterprogram. Delar ur Teater Väs-
ternorrlands ensemble berättade om 
arbetet med Nadja Dolores som skulle 
ha Sundsvallspremiär den 4 april, och  

STYRELSEN 
ORDFÖRANDE 
Staffan Mjönes 

VICE ORDFÖRANDE 

Helena Sjöholm t.o.m 
augusti 
Caroline Lorentzon från 
september 
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Sven Ove Jacobsson  
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Helena Sjöholm t om au-
gusti 
 

ERSÄTTARE 

Elisabeth Jansson 
Bengt Nilsson 
Johanna Lehto-Sjögren 
Gertrud Norell 
Anna Frisk 
Karin Rapp 
Hans Thörn 

--------------------------- 

REVISORER 

Lars Dysholm 
Ulf Hederberg 

VALBEREDNING 
Sven Johansson 
Erik Jonsson 
Anita Jansson 
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Olle Hillström från Glada Hudikteatern infor-
merade om Elvis-föreställningen som spelades 
i Tonhallen under en vecka i oktober. Dessut-
om bjöds medlemmarna på Kerstin Thorvalls 
föreställning Skamlösa förbindelser. 
 
Vid en medlemsträff den 9 september i Sunds-
valls Teater presenterade representanter från 
Riksteatern, Norrlandsoperan och Teater Väs-
ternorrland höstens teaterprogram i Sundsvall. 
Medlemsträffen avslutades med Händelser i 
Norrland av och med Stig Östman. 
 
Den tredje medlemsaktiviteten var en föreläs-
ning av Per Johansson om Glada Hudikteatern 
för medlemmar som köpt biljett till premiär-
kvällen för Elvis-föreställningarna. 
 
Medlemsförmåner 
Föreningens medlemmar har med scenpasset 
kunnat köpa rabatterade biljetter till våra egna 
och flera andra arrangörers föreställningar. 

Genom samarbete med ett antal företag får 
våra medlemmar dessutom rabatt hos dem på 
varierande produkter. 
  
Kansli 
Vid kansliet har vi haft två medarbetare under 
året. Hans Thörn under 10 månader och Hjör-
dis Eriksson under första halvåret. Den eko-
nomiska redovisningen har skötts av Folkets 
Hus & Park i Sundsvall. 
 
Hemsida 
Under året har föreningen byggt upp en egen 
hemsida – www.sundsvallsteaterforening.se.  
Från den kan medlemmar och allmänhet hämta 
information om program och föreningens verk-
samhet. Under året har vi också ökat andelen 
medlemmar som vi kan kommunicera med via 
e-post från 53 till 79 procent. 

Riksteater Västernorrland 
Sundsvalls Teaterförening är medlem i Rikstea-
ter Västernorrland och representeras i regionfö-
reningens styrelse av Sven-Ove Jacobsson 
(ordf.) och Frans Costell (vice ordf.). Re-
visorer har varit Erik Jonsson och Thore 
Bergman Sundsvalls Teaterförening.  

Vid årsmötet den 20 april fungerade Staffan 
Mjönes som ombud för föreningen. 
 
Biljettservice, Entré Sundsvall 
Sundsvalls Teaterförening, Teater Västernorr-
land, Nordiska Kammarorkestern, Timrå IK och 
Sundsvalls Tidning äger gemensamt en ekono-
misk förening som under namnet Entré Sunds-
vall bedriver evenemangsinformation och bil-
jettbokning/försäljning till de flesta kultur-, nö-
jes- och sportevenemang i Sundsvall med om-
nejd. I samarbete med företag i centrum och 
Birsta säljer Entré också evenemangspaket och 
presentkort. Entré har försäljningskontor i 
Sundsvalls centrum och i Timrå centrum. 
Fr.o.m. hösten 2008 har man också etablerat sig 
i Birsta City. Genom samarbete med Ticnet kan 
biljetter till evenemang i Sundsvall också bokas 
via Internet och hämtas ut på Ticnets distribu-
tionsnät. 

Intressenterna svarar solidariskt för föreningens 
ekonomi. I föreningens styrelse representeras 
teaterföreningen av Thore Bergman med Sven-
Ove Jacobsson som ersättare. 
 
Övriga medlemskap 
Sundsvalls Teaterförening är medlem i Skåde-
banan i Mellersta Norrland, Föreningen Folkets 
Hus & Park Sundsvall, Föreningen På Stan När-
ingsidkarna och Föreningsarkivet Västernorr-
land.
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75757575----ÅRSJUBILEUM MED TEATERFESTIVALÅRSJUBILEUM MED TEATERFESTIVALÅRSJUBILEUM MED TEATERFESTIVALÅRSJUBILEUM MED TEATERFESTIVAL    
Sundsvalls Teaterförening bildades 1933 varför vi kunde fira 75-årsjubileum under år 2008. Fi-
randet genomfördes i form av en Teaterfestival den 30 – 31 maj. 
 
Paradorkesterns marsch från Olof Palmes torg 
till Stora torget inledde festivalen. Från torgets 
scen invigdes sedan festivalen av föreningens 
ordförande Staffan Mjönes, kommunfullmäkti-
ges ordförande Marianne Sjöbom och Rikstea-
terns VD Birgitta Englin. Invigningen avsluta-
des med ballonger och godisregn. 

Efter invigningen fortsatte aktiviteterna på 
scenen med en stor talangjakt. Konferencier 
var Bildas Elin Hansson och i juryn satt Anna 
Norberg, Anna Stadling och Glenn Olsson. 
Tävlade gjorde elever i åldrarna 10-12 år från 
olika skolor runt om i Sundsvalls kommun. 
Femton nummer fick ett smockfullt torg njuta 
av, och dessa bestod av allt från skönsång till 
akrobatik. Vinnande ur striden gick Sanna och 
Greta från Alnö, med sitt uppträdande till 
Charlotte Pirellis Hero. De vann dels en halv-
dag på teatern, dels en lunch på stan till sin 
klass. 

Ett sådant arrangemang upprepar vi gärna. 

Även på lördagen underhölls sundsvallsborna 
på Stora torget – nu av gycklare och musiker. 

 

På fredagen anordnades en debatt om teatervi-
sioner på Sundsvalls Teater under ledning av 
Kjell Carnbro Sundsvalls Tidning. Deltog 
gjorde Birgitta Englin Riksteatern, Vesna Sta-
nisic Kungl. Dramatiska Teatern, Kim Ottos-
son Kultur- och fritidsnämnden, Staffan Forsell 
Scenkonstbolaget och Thomas Melander Tea-
ter Västernorrland. 

I festivalprogrammet ingick också fyra före-
ställningar på Sundsvalls Teater och Sveatea-
tern. Föreställningarna redovisas under rubri-
ken Programverksamheten. 

Festivalen avslutades på lördagskvällen med 
en Jubileumsfest för inbjudna gäster, medlem-
mar och allmänheten i Stadshussalongen. Det 
bjöds middag, underhållning med Gisela Nils-
son och Stefan Åkerman från Teater Väs-
ternorrland, Anna Stadling med musiker och 
bandet Hard Hearted Hannah.  
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PROPROPROPROGRAMVERKSAGRAMVERKSAGRAMVERKSAGRAMVERKSAMMMMHETENHETENHETENHETEN    
Sundsvalls Teaterförening arrangerade totalt 26 föreställningar under året för en publik på to-
talt 8 248 personer. Motsvarande siffror för 2007 var 20 föreställningar och 2 föreläsningar med 
en publik på 3 424 personer. Elvis-föreställningarna arrangerades i samarbete med Glada Hu-
dikteatern i Hudiksvall, Trollflöjten med Norrlandsoperan och Under tiden med TCO-rådet. Fö-
reställningarna i Gimåfors, Järkvissle och Kvissleby arrangerades i samarbete med resp. lokal-
ägare. Övriga föreställningar arrangerades helt i egen regi. 
 

 

Skamlösa Förbindelser 
Verksamhetsåret inleddes den 4-7 februari med 
fyra föreställningar av Skamlösa Förbindelser. 
En av föreställningarna gavs för föreningens 
med-lemmar i Folkets Park och de övriga tre i 
Järkvissle Folkets Hus, Gimåfors Bygdegård 
och Opalen i Kvissleby. Föreställningen hade 
producerats av Cecil Scenproduktion och var 
uppbyggd kring Kerstin Thorvalls texter.  

En Herrgårdssägen 

Den 7 mars gästades vi av Västanå Teater som 
i Tonhallen framförde en dramatisering av 
Selma Lagerlöfs roman En Herrgårdssägen. 
Romanen handlar om två unga människors 
sammanflätade livsresor. Den unge studenten 
och fiolspelaren Gunnar Hede som mister för-
ståndet och förvandlas till Getabocken. Med 
sitt fiolspel återuppväcker han den skendöda 
unga föräldralösa flickan Ingrid Berg. Förutom 
en fantastisk kärlekshistoria är det också en 

mäktig skröna om 
konstens dubbelhet som 
både förförande och he-
lande kraft. 

Pjäsen hade premiär i 
BerättarLadan i Sunne 
sommaren 2007. Årets 
turné var ett samarbete 
mellan Riksteatern och 
Västanå Teater.  

 

Ljus Gullin 
På Opalen spelades,  
förestäl-ningen 
Ljus.Gullin den 13 
mars, i ett samar-
bete mellan Riks-
teatern, Länsteatern 
på Gotland och 
Gotlandsmusiken. 
Lars Gullin var en av Sveriges genom tiderna 
främsta jazzmusiker, som med sin baryton-

saxofon vann stora framgångar både i Sverige 
och internationellt. Föreställningen, skriven av 
Eva Sjöstrand, innehöll Gullins musik främst 
från 1950-talet, men på det sätt som gänget ba-
kom föreställningen tror att Lars Gullins musik 
skulle ha låtit på 2000-talet. 

Den inbillade sjuke 

 

Den 5 april drog Claes Malmberg i in på Ton-
hallens scen i rollen som Aragan i Molières 
Den inbillade sjuke. Aragon tror att han är all-
varligt sjuk och betalar dyrt för att bli lurad av 
kvacksalvare. Pjäsen skrevs 1673 och är en av 
Molières roligaste. Molière spelade då själv 
huvudrollen men drabbades av sjukdom så och 
fick bäras av scenen och hem, där han senare 
avled.  

Uppsättningen var ett samarbete mellan Riks-
teatern, Gunnebo Slott och Trädgårdar i Möln-
dal, där den spelades sommaren 2007. 

Festivalföreställningar 30 – 31 maj 
 
Edith Piaf – En resa i ord och ton. 

Ett musikaliskt program med Annika Östman 
som genomfördes som lunchprogram på Svea-
teatern invigningsdagen. 
 
Det osynliga 

En monolog om kommersiell TV, reklambran-
schen och skvallerpressen skriven av Jacob 
Hirdwall och framförd av Jonas Kruse. 
 



Sundsvalls Teaterförening 

 7

Bland Vittror, Änglar & Folk 

Berättelser ur livet, om vanligt folk, sjungande 
änglar och sköna vittror. En föreställning av 
berättaren och spelmannen Thomas Andersson. 

Mitt i hela livet 

En pjäs om fyra vanliga människor som på 
ett par timmar får sina liv totalt förändrade. 
Om fertilitet, gammal vänskap, nya lägen och 
meningen med livet i regi av Lars-Magnus 
Larsson och med Östen Eriksson (från ”Östen 
med resten”), Lars T Johansson, Ingmar Virta 
och Annika Nordin som medverkande. 

Händelser i Norrland 
Föreningens medlemmar bjöds den 5 septem-
ber på en berättarföreställning av estradören 
Stig Östman som på sitt oefterhärmliga sätt 
framförde norrländska berättelser och skrönor 
skrivna av Torgny Lindgren, Mikael Niemi, 
Kjell Peder Johansson och Stig själv. 

� 
Fullbokat 

Den 25 september hade 
Riksteatern premiär i 
Sundsvall på Fullbokat. 
En enmansföreställning 
med Morgan Alling som 
växlade mellan 40 olika 
rollfigurer. Hela pjäsen 
utspelade sig i en liten 
skrubb där Alling gav en 
hisnande uppvisning i 
fysisk och verbal komik. 

Pjäsen är skriven av Becky Mode och regisse-
rad av Jonas Wahlström och Morgan Alling. 
Föreställningen gavs två kvällar på Sundsvalls 
Teater och var ett samarrangemang mellan tea-
terföreningen, Riksteatern och Elite Hotel. 
 
Elvis 
Veckan 6-12 oktober 
hade Glada Hudiktea-
tern från Hudiksvall 
förlagt sin verksamhet 
till Sundsvall och Ton-
hallen. Under sex dagar 
repeterade och spelade 
de musikalen Elvis. Vi 
hade planerat en gene-
ralrepetition med publik 
på onsdag och tre of-
fentliga föreställningar torsdag-lördag. Pub-
liktrycket blev emellertid så stort att vi blev 

tvungna att lägga in en extraföreställning på 
lördag. 

Glada Hudikteatern består av utvecklingsstörda 
och normalstörda som arbetar tillsammans.  
Musikalen bygger på Elvis Presleys liv och in-
nehöll många av hans kända låtar. Resultatet 
blev en sprakande föreställning med stor en-
semble, dansare och musiker.  

Baghdad Burning 
Teaterdokumentären Baghdad Burning spela-
des den 25 oktober på Sundsvalls Teater. Pjä-
sen bygger på den 24-åriga Riverbends blogg 

där hon berättar om 
sitt liv i Baghdad 
mitt under brinnande 
krig. 
 
Riverbend har för-
blivit anonym men 
Riksteatern har fått 

exklusiv rättigheter att sätta upp hennes skarp-
synta, drastiskt humoristiska och välskrivna 
texter i Sverige. 

Lill-Babs 
Den 6 november gav 
Lill-Babs oss en show i 
Tonhallen fylld av mu-
sik, värme och åter-
blickar från sitt artist-
liv. Showen var en ju-
bileumsföreställning 
med anledning av att 
Lill-Babs firade en 
jämn födelsedag. Enligt 
uppgift skulle det bli 
hennes sista stora turné efter en drygt 50-årig 
karriär, men vi får väl se hur det blir med det.   

Som ett led i arrangemanget besökte Lill-Babs 
också Hospice i Sundsvall och underhöll pati-
enter och personal med delar ur sin repertoar. 
 
Trollflöjten 
Spelåret avslu-
tades den 12 – 14 
november med 
ett gästspel från 
NorrlandsOpe-
ran med tre före-
ställningar av 
Mozarts Troll-

flöjten.  
 
I ensemblen ingick sångare från Sverige, Syd-
afrika, Vietnam, delar av NorrlandsOperans 
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kör och operans symfoniorkester. Arrange-
manget blev en stor framgång med två fullsatta 
föreställningar för allmänheten och en fullsatt 
föreställning för gymnasieelever från Sunds-
vall och Timrå. 
 

Under tiden 
I ett samarbete med TCO-rådet och teaterföre-
ningen arrangerades den 12 december en före-
ställning om tid med skådespelaren Stefan 
Åkerman och musikern Tomas Östman. Med 
humor, allvar och underbar musik skildrades 
den svåra konsten att leva här och nu. 

  
Publik på Baghdad Burning i oktober. 

 
Foton: Martin Skoog, Stig Hammarstedt, Mikael Bohlin, 
Mats Bäcker, Catrin Bolin, Martin Skoog, Martin Skoog, 
Malin Arnesson 

 

 
Publikstatistik 

Föreställningar Antal Publik 

Skamlösa förbindelser 4 264 

En herrgårdssägen 1 267 

Ljus, Gullin 1 100 
Den inbillade sjuke 1 526 
Edith Piaf – En resa i ord 
och ton 

1 72 

Det osynliga 1 82 
Bland Vittror, Änglar och 
Folk 

1 89 

Mitt i hela livet 1 99 
Jubileumskabaré 1 157 
Sten Östman 1 167 
Fullbokat 2 261 
Elvis 5 3 925 
Baghdad Burning 1 130 
Lill-Babs 1 537 
Trollflöjten 3 1 522 
Under tiden 1 50 

 26 8 248 

 

 

 

 

MARKNMARKNMARKNMARKNAAAADSFÖRING &DSFÖRING &DSFÖRING &DSFÖRING &    FÖRSÄLFÖRSÄLFÖRSÄLFÖRSÄLJJJJNINGNINGNINGNING    
 

Marknadsföring 
Arbetet vid föreningens kansli har organiserats 
om under året för att i första hand inriktas på 
aktivt säljarbete av våra arrangemang. Annon-
sering av föreställningar i lokalpressen har to-
nats ner något jämfört med tidigare för att i 
stället ersättas av riktad verksamhet främst mot 
företag och organisationer, informationsbrev 
via e-post och marknadsföring på den egna 
hemsidan. 

Särskilda marknadsaktiviteter 
Inför Elvisföreställningen anordnades ett 
lunchmöte med cirka 20 deltagande företag 
och  inför Baghdad Burning en träff med in-
bjudna organisationer. I marknadsföringssyfte 
medverkade vi dels vid Kulturveckan i Mat-
fors, dels på Må Bra mässan den 25 september,  

där vi bjöd ett 70-tal deltagare från 1,6 miljo-
nerklubben på blåbärssoppa. 

Teaterprogram 
Föreningen producerade de gemensamma vår- 
och höstprogrammen Teater & Dans i Sunds-
vall tillsammans med Teater Västernorrland, 
Sundsvalls Dansförening och Kulturförvalt-
ningen. Programmen trycktes i 6 000 exem-
plar/säsong och distribuerades i hela kom-
munen. 

Representanter för föreningen deltog också och 
gav information om föreningens arrangemang 
vid träffar med Teater Västernorrlands teater-
ombud. 

Försäljning av biljetter 
Biljetter till föreningens arrangemang säljs av 
Entré Sundsvall på Köpmangatan. Biljetter kan 
också köpas hos Entré Timrå och Entré Härnö-
sand, i teaterlokalen i samband med föreställ-
ning och på Internet. 
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EKONOMI 

 
 
Föreningens verksamhet kan indelas i 2 uppdrag. Det ena och mest omfattande är att arrangera teater-
föreställningar i Sundsvall. Denna verksamhet finansieras med försäljningsintäkter och med ett drift-
bidrag från Sundsvalls kommun. Det andra uppdraget är att medverka i att utveckla och marknadsföra 
scenkonsten i Sundsvall. Det uppdraget finansieras med ett villkorat ekonomiskt bidrag från Rikstea-
tern. Uppgiften kommer att utsträckas under flera år och därför har bidraget för genomförandet avsatts 
i en särskild utvecklingsfond i balansräkningen. 
  
Ekonomisk utveckling under 2008 
Föreningens redovisade omsättning sjönk jäm-
fört med 2007 med ca 500 000 kr till 1,2 Mkr. 
trots att den totala publiksiffran mer än för-
dubblades. Omsättningsminskningen berodde 
främst på att föreningen i några fall träffade 
ekonomiska överenskommelser med producen-
ter om att arrangera föreställningar som samar-
rangemang. I dessa fall skedde en delning av 
intäkterna mellan parterna vilket ledde till att 
den egna omsättningssiffran sjönk. Däremot 
innebar överenskommelserna att våra egna 
kostnader och den ekonomiska risken reduce-
rades väsentligt.  
 
Om man i stället slår ihop teaterföreningens 
och våra samarrangörer intäkter från teater-
verksamheten i Sundsvall blir resultatet en om-
sättning på ca 2.2 Mkr. 
 
Årets verksamhet resulterade i ett underskott 
på 124 837  kr. Underskottet kan i sin helhet 

hänföras till teaterfestivalen. Eftersom festiva-
len var ett led i föreningens insatser under 
2008 för att utveckla och marknadsföra scen-
konsten i Sundsvall har styrelsen beslutat att  
kostnader som ligger utanför själva teaterföre-
ställningarna, sammanlagt 153 000 kr, skall 
finansieras med medel ur fonden för scen-
konstutveckling . 
 
I samband med föreningens 75-årsjubileum 
överlämnade Sundsvalls kommun ett stipendi-
um på 7 500 kr att användas i föreningens 
verksamhet för barn och ungdom. Pengarna 
kommer att användas för en aktivitet i slutet av 
maj 2009 varför beloppet avsatts i en särskild 
fond i 2008 års bokslut. 
 
Resultatet efter dessa dispositioner plus resul-
tat från tidigare år avsätts i balansräkningen 
som en resultatutjämningsreserv (i tidigare 
bokslut kallat balanserat resultat) inför kom-
mande verksamhetsår.

 

Resultatdisposition 
Resultatet har av styrelsen disponerats på följande sätt: 
 
 2008 2007 
Årets resultat enligt resultaträkningen -124 837 -88 319 
 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  
Utnyttjande av fond för scenkonstbefrämjande 153 000 
åtgärder 
 
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte  
utnyttjats under året 
Fond för barn- och ungdomsverksamhet -7 500 
Fond för scenkonstbefrämjande åtgärder - 532 283 
 

Kvarstående medel för resultatutjämningsreserv 20 663 
 

Eget kapital efter fördelning av årets resultat 
Ändamålsbestämda medel 539 783 685 283 
Resultatutjämningsreserv 57 653 36 990 
Summa fritt eget kapital 597 436 722 273
 
Beträffande teaterföreningens verksamhet i övrigt under 2008 samt den ekonomiska ställningen vid 
årets utgång hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar 
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RESULTATRÄKNINGRESULTATRÄKNINGRESULTATRÄKNINGRESULTATRÄKNING    
                

        NotNotNotNot    2008200820082008    2007200720072007    
                
Rörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkterRörelsens intäkter       
Nettoomsättning 1 713 067 578 148 
Övriga rörelseintäkter 2 505 594 1 128 699 
Summa  intäkterSumma  intäkterSumma  intäkterSumma  intäkter     1111    218 661218 661218 661218 661    1 706 8471 706 8471 706 8471 706 847    
       
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnaderRörelsens kostnader       
Föreställningskostnader 3 -991 447 -911 022 
Övriga externa kostnader   -145 834 -114 525 
Personalkostnader  -237 313 -301 588 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 4 -2 800 -10 956 
Summa kostnaderSumma kostnaderSumma kostnaderSumma kostnader     ----1111    377 394377 394377 394377 394    ----1 338 0911 338 0911 338 0911 338 091    
       
Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelseresultat      ----158 734158 734158 734158 734    368 757368 757368 757368 757    
    
Resultat från finansiella posterResultat från finansiella posterResultat från finansiella posterResultat från finansiella poster       
Ränteintäkter  18 402 40 349 
Vinstutdelning andelar  15 585  
Räntekostnader   -114 0 
Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster        ----    124 861124 861124 861124 861    409 106409 106409 106409 106    
                
ExtrExtrExtrExtraordinära intäkter och kostnaderaordinära intäkter och kostnaderaordinära intäkter och kostnaderaordinära intäkter och kostnader                
Extraordinära intäkter/kostnader  24  
Omprövning av mervärdeskatt 5 - 187 858 
             
BokslutsdispositionerBokslutsdispositionerBokslutsdispositionerBokslutsdispositioner                
Avsättning till fond 6 - -685 283 
        

Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat        ----124 837124 837124 837124 837    ----88 31988 31988 31988 319    
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BALANSRÄKNINGBALANSRÄKNINGBALANSRÄKNINGBALANSRÄKNING    
       

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR        NotNotNotNot    2008200820082008----12121212----31313131    2007200720072007----12121212----31313131    
                
AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar       
Inventarier 4 5 244 1 489 
Andelar 5 585  
       
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar     5 829 1 489    
       
OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar     
     Kundfordringar   0 0 
     Förutbetald kostnader och upplupna intäkter 6 62 890 53 152 
    
Kassa och bank 7 596 436 777 431 
    
Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar     659 326659 326659 326659 326    830 573830 573830 573830 573    
       
SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR     665 155665 155665 155665 155    832 062832 062832 062832 062    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER, EGET KAPITAL OCH SKULDER, EGET KAPITAL OCH SKULDER, EGET KAPITAL OCH SKULDER,     NotNotNotNot    2008200820082008----12121212----31313131    2007200720072007----12121212----31313131    
       
Eget kapEget kapEget kapEget kapitalitalitalital       
Ändamålsbestämda medel    

Fond för scenkonstbefrämjande åtgärder  532 283 685 283 
              Fond för barn- och ungdomsverksamhet  7 500  
Resultatutjämningsreserv  57 653 39 990 

Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital      597 436597 436597 436597 436    722 273722 273722 273722 273    
    
Kortfristiga skuldeKortfristiga skuldeKortfristiga skuldeKortfristiga skulderrrr        
Leverantörsskulder   0 85 506 
Övriga kortfristiga skulder 8 14 543 15 462 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 53 176 8 821 

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder     67 71967 71967 71967 719    109 789109 789109 789109 789    
       
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL      665 155665 155665 155665 155    832 062832 062832 062832 062    
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TILLÄGGSUPPLYSNINGARTILLÄGGSUPPLYSNINGARTILLÄGGSUPPLYSNINGARTILLÄGGSUPPLYSNINGAR    
    

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper      2008200820082008    2007200720072007    
       

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. 
Inventarier vid kansliet avskrivs med 20 % per år.    
    
Not 1 NettoomsättNot 1 NettoomsättNot 1 NettoomsättNot 1 Nettoomsättningningningning       
Biljettintäkter  640 664 566 799 
Garderobsintäkter  968 10 700 
Intäkter provision programförsäljning  25 320 649 
Annonsintäkter  7 500 0 
Övriga intäkter föreställningar  38 615 - 
  713 067713 067713 067713 067    578 148578 148578 148578 148    
    
Not 2 Övriga rörelseintäkterNot 2 Övriga rörelseintäkterNot 2 Övriga rörelseintäkterNot 2 Övriga rörelseintäkter       
Medlemsavgifter  46 827 31 270 
Driftbidrag Sundsvalls kommun  410 000 410 000 
Bidrag nystartsjobb  41 267 174 796 
Arrangörsstöd för scenkonstbefrämjande insatser  - 497 425 
Övriga bidrag  7 500 7 958 
Övriga rörelseintäkter  - 7 250 
  505 594505 594505 594505 594    1 128 6991 128 6991 128 6991 128 699    
    
Not 3 FöreställningskostnaderNot 3 FöreställningskostnaderNot 3 FöreställningskostnaderNot 3 Föreställningskostnader       
Gage  493 334 443 470 
Lokalhyra  94 805 77 300 
Tjänster Sundsvalls Teater / Tonhallen  44 540 81 800 
Annonsering  169 951 197 739 
Blommor och övriga kostnader  32 618 14 930 
Publikarbete   6 462 
Hotellkostnad, resor artister  16 666 2 250 
Medarrangörsbidrag   9 824 
Köpta tjänster föreställningar  5 729 11 564 
Tryckning teaterprogram  27 154 18 558 
Program  1 484  
Förtäring i samband m. föreställning  56 301  
Provision biljettförsäljning  48 866 47 126 
  991 4991 4991 4991 447474747    911 022911 022911 022911 022    
    
Not 4 AvskrivningarNot 4 AvskrivningarNot 4 AvskrivningarNot 4 Avskrivningar       
Inventarier kanslietInventarier kanslietInventarier kanslietInventarier kansliet       
Anskaffningsvärde  67 052 60 497 
Avskrivningar  -61 808 -59 008 

Utgående bokfört värdeUtgående bokfört värdeUtgående bokfört värdeUtgående bokfört värde        5 2445 2445 2445 244    1 4891 4891 4891 489    
                
Not 5 AndelarNot 5 AndelarNot 5 AndelarNot 5 Andelar                
Andelsbevis nr 11 i Folkets Hus och Park     585 0 

     585585585585    0000    
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNot 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNot 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNot 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      
Förutbetald marknadsföring  0 6 390 
Fordran moms  34 622 40 941 
Interimsfordringar  28 268 5 821 
  62 89062 89062 89062 890    50 15250 15250 15250 152    
    
Not 7 Kassa och bankNot 7 Kassa och bankNot 7 Kassa och bankNot 7 Kassa och bank       
Kassa    0 
Garderobskassa  753 600 
Postgiro  27 263 16 300 
Bank  551 927 758 405 
Skattekonto  16 493 2 116 

        596 436596 436596 436596 436    777 421777 421777 421777 421    
Not 8 Övriga kortfristiga skulderNot 8 Övriga kortfristiga skulderNot 8 Övriga kortfristiga skulderNot 8 Övriga kortfristiga skulder       
Personalens källskatt   11 040 10 310 
Särskild löneskatt  3 003 5 052 
Övriga kortfristiga skulder  500 0 
Observationskonto     0 100 
  14 14 14 14 543543543543    15 46215 46215 46215 462    
                
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                
Upplupna semesterlöner     12 112 14 503 
Upplupna soc.avg semesterlön     3 926  
Upplupna soc.avgifter     8 650 8 821 
Övriga  upplupna kostnader  28 488  
        53 17653 17653 17653 176    23 32423 32423 32423 324    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår revisionsberättelse angående denna redovisning har avgivits     /    2009 
 
…...………………………...........                               ……………………………...........                  
Lars Dysholm                                                               Ulf Hederberg                                               

Sundsvall den  19 / 2    2009 
 
 
……………………………….....  ………………………………. 
Staffan Mjönes                                                    Thore Bergman 
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