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Verksamhetsberättelse för

TeaterVännerna i Skaraborg
för verksamhetsåret 2015.
Styrelsen för TeaterVännerna i Skaraborg avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2015.
Styrelsen:
Ordförande:

Eric Hellgren

Sekreterare:

Lena Pettersson

Kassör:

Ingrid Emriksson

Ledamöter:

Birgitta Johansson
Bittan Granbom
Ann Söderholm

GöteborgsOperan:

Margareta Ehn-Edvinsson, representant

Revisorer:

Rolf Kaméus
Sture Grönblad
Fredrik Almbratt, ersättare

Valberedning:

Pelle Granbom (sammankallande)
Birgitta Livh och Solveig Tshibanda

Styrelsen har under året haft tolv stycken protokollförda sammanträden, inklusive det
konstituerande mötet, förutom årsmötet. Styrelsen och aktivitetsgruppen har träffats en gång under
året för verksamhetsplanering.
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Årsmötet hölls den 28 april på GöteborgsOperans Skövdescen. Årsmötet bevistades av över 125
medlemmar som förutom årsmötesförhandlingar bjöds på underhållning av Skara manskör som,
någon dag före Valborgsmässoafton, passade på att sjunga in våren. GöteborgsOperans
styrelseordförande Tord Gustafsson var också gäst och berättade om sitt arbete i GöteborgsOerans
styrelse och framtida planer för den regionala verksamheten, inklusive Skövdescenen.

Verksamhet
2015 blev ännu ett aktivt år för Teatervännerna i Skaraborg.
De olika arrangemangen har visat sig vara uppskattade och genomgående dragit stor publik. Det
tolkar styrelsen som att de satsningar vi gjort varit uppskattade av medlemmarna.
Delar av verksamheten har stöttats ekonomiskt av studieförbundet ABF. Föreningen gjorde reklam
för sig genom att medverka på Friskvårdens dag på Billingen den 7 september, och även vid
föreningsmässan i samband med Skövde Kulturhus 50-årsjubileum i november. Den senare
aktiviteten gjordes i samarbete med GöteborgsOperan med vilka vi delade ett informationsbord.

När det gäller medlemsantalet så har vi under 2015 haft 255 medlemskap varav 115 familj vilket
ska jämföras med 2014 års medlemsantal på 285 medlemmar, och då var antalet
familjemedlemskap 120. Sammanlagt rör det sig om ca 370 medlemmar under 2015, eftersom varje
familjemedlemskap räknas som minst två medlemmar. Antalet för 2015 är alltså något lägre än
2014, då den sammanlagda medlemssiffran 405 st. Siffrorna visar på en oroväckande tendens, som
vi delar med andra ideella föreningar – antalet medlemmar minskar och det är svårt att föryngra.
Under året har föreningen genomfört följande verksamheter:

• 5/2 ”Hjördis i mitt hjärta” med ADAs musikaliska teater.
• 23/2 Ä dä ente göt,t så kan dä lika gärna kvetta”. Sivan ”Sivans Ost” Johansson.
• 7/3 ”Blodsbröder” Teaterresa till Mariestad och Teater Mamut.
• 27/3 Lunchträff inför GöteborgsOperans gästspel av ”Rigoletto” i ett tält.
• 19/4 ”Rigoletto” Italiensk operapassion på svenska, i Skövde, i tält.
• 28/4 Årsmöte med underhållning av Skaraborg manskör och operainformation av
GöteborgsOperans styrelseordförande Tord Gustafsson.

• 15/9 ”I stånd till allt”. Besatta teatern
• 26 /9 Teaterresa till Göteborg och musicalen ”Crazy for you”.
• 16/10 ”Björnen” – Teater Pegasus. Lunchteater i Kultureriet, Skövde kulturhus
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• 11/11 ”Allan – en passionerad färdknäpp” – Rolf Lydahl och Torbjörn Grass
• 3/12 Julfest: Ståkensamble och kör från Skövde kommunala musikskola.
Dessa aktiviteter besöktes sammantaget av 735 medlemmar.
Under året har föreningens webbplats, www.teatervannerna.se fungerat allt bättre och många
använder den för att anmäla sig till våra evenemang. Sidan kräver dock ständig passning och
uppdatering, för att ge den service det är tänkt sätt. Styrelsen hjälps åt för att ha koll på sidan så att
den regelbundet hålls aktuell. På webbplatsen ska alltid finnas det pågående programmet, en del
återblickar på de aktiviteter som vi haft, länkar till andra kulturföreningar – samt naturligtvis
möjligheten att anmäla sig till både aktiviteter och till medlemskap.

Föreningen fortsätter insamlandet av e-postadresser till medlemmarna för att snabbare, enklare
och billigare nå ut med program och eventuellt andra utskick i framtiden.
Ekonomi
Föreningen gjorde under 2015 ett ekonomiskt överskott på 6 761 kr vilket ska jämföras med år
2014 då överskottet var 8.318 kr. Föreningens ekonomiska berättelse redovisas i särskild handling.

Slutord
Föreningen har som framgår av ovan genomfört en rad arrangemang under året, detta trots att en
händelse på många sätt kom att prägla verksamheten. Under påsken föll innertaket ner i cafédelen
av Eric Ugglas. Som tur var pågick ingen verksamhet i lokalen. Men en undersökning gav vid
handen att innertaket var dåligt på fler ställen, bland annat i Salen. Operans personal har sedan
dess fått sitta kvar i sina kontor, men någon verksamhet har inte varit möjlig att ha i lokalerna.

Skövde kommun erbjöd omedelbart GöteborgsOperan att kostnadsfritt använda Kulturhusets
Frejasal för lördagskonserter och för vänföreningens arrangemang. Under återstoden av 2015 har
därför all vår verksamhet förlagts till Kulturhuset. Det har inneburit nya rutiner både för styrelsen
och publik. Stödet från Kulturhusets personal har varit mycket positivt, och det har också gått att
lösa förtäringen vid våra träffar, även om det blivit ett kompromissande med Kulturhusets
restauratör. Hur flytten påverkat publiktillströmningen är svårt att ha en uppfattning om. Vi vet
inte heller när det kan bli aktuellt att flytta tillbaka till Eric Ugglas. Vid årsskiftet så hade
reparationsarbetet ännu inte påbörjats och alla föreställningar under våren 2015 kommer därför att
genomföras i Kulturhuset.
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Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla de som varit med och gjort det möjligt att genomföra
årets verksamhet och till GöteborgsOperans och Kulturhusets personal, för ett positivt bemötande
och välvilligt samarbete som gagnat oss under det gångna året.

Ett fortsatt arbete för nyrekrytering av medlemmar är ett ständigt måste för föreningens
överlevnad. De redan tidigare höga kostnader för att engagera skådespelare och artister har ökat
ytterligare och kommer bli en allt större utmaning för Teatervännernas fortsatta verksamhet.

Skövde i mars 2016

Styrelsen för TeaterVännerna i Skaraborg
_______________
Eric Hellgren

________________
Ann Söderholm

____________________
Ingrid Emriksson

_______________
Birgitta Johansson

_______________
Bittan Granbom

________________
Lena Pettersson

_______________
Margareta Ehn-Edvinsson

