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Markaryds Riksteaterförening KALLELSE 

Tel. 0709 741 821 2021-03-12 

ÅRSMÖTE 

Markaryds Riksteaterförening kallar härmed till årsmöte onsdagen den 14 april kl 
19.00 via den digitala plattformen Zoom 

Vid årets början hade styrelsen en förhoppning om att smittspridningen pga pandemin skulle 
ha avklingat under våren så att våra planerade aktiviteter inkl. årsmötet skulle kunna 
genomföras fysiskt. Så blev dock inte fallet därför beslöt styrelsen att skjuta fram årsmötet till 
april månad med förhoppning att vi då skulle kunna genomföra årsmötet i ett fysiskt rum. Vi 
ser dock att det fortsatt kommer att råda restriktioner och har därför beslutat att genomföra 
årsmötet digitalt. 

För att delta vid årsmötet måste du anmäla dig till undertecknad senast onsdagen den 7 april. 
Du måste ha en giltig e-postadress för att kunna delta! 

Ev. motioner/förslag från medlemmarna som skall behandlas på årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 7 april . 

Årsmöteshandlingar skickas ut med e-post tillsammans med länk för inloggning innan 
årsmötet. 

Vi hoppas på god uppslutning och hälsar dig välkommen till ett annorlunda årsmöte. 

Markaryds Riksteaterförening 

RosMarie J. Neckö 
Ordförande 

e-post: rosmarie.j.necko@telia.com 

mailto:rosmarie.j.necko@telia.com


Dagordning 

1. Årsmötet öppnas

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Fastställande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av mötesfunktionärer

6. Gästerna har ordet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk berättelse

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Verksamhetsplan

13. Fastställande av arvoden

14. Val av ordförande för 2 år

15. Val av 2 styrelseledamöter för två år och 3 ersättare för ett år

16. Val av en revisor för två år jämte två ersättare för 1 år

17. Val av valberedning

18. Inkomna motioner

19. Förslag från styrelsen och medlemmarna

20. Övriga frågor

21. Avtackningar

22. Årsmötet avslutas



MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2021-03-06 

Styrelsen för Markaryds Riksteaterförening avger härmed följande 
berättelse för verksamhetsåret 2020: 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2020-03-05 

RosMarie J. Neckö, ordf.   Ersättare: 
Inger-Marie Balkhed, kassör 
Lena Levin, sekr. Victoria Lindeberg 
Jan-Ola Malmqvist,  Bernt Ericson 
Birte Rohman Eva Petersson 
Birgitta Pettersson Helen Jansson 
Anci Stenbeck, v. ordf. 

Revisorer: 
Yngve Sunesson och Kenneth Cederfelt 
Ers. Karin Svensson, (Ingemar Ewerskans avliden under året) 

Valberedning: 
Arne Holmgren, sammankallande 
Nils Svensson 

Årsmöte 
Föreningens ordinarie årsmöte ägde rum den 5 mars 2020 i Musikhuset - Markaryd. 37 
personer deltog. RosMarie J. Neckö valdes till ordförande för årsmötet. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar erbjöds smörgåstårta och underhållning av Kulturskolans elever.  
Årsmötet gästades av Erik Alering – Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Irene Kleven – 
Riksteatern Kronoberg 

Medlemmar: 

Den 31 december 2020 hade föreningen 117 (120) enskilda medlemmar och 4 (4)  
föreningar/organisationer. (Siffran inom parentes gäller 2019). Vi noterar en minskning i 
antalet medlemmar. Vi följer upp detta. 

Sammanträden: 

Styrelsen har under året hållit 2 protokollförda sammanträden, årsmötet, samt ett icke 
protokollfört styrelsemöte på Ekebacken den 12 augusti. 



Ekonomi; 

Föreningen har erhållit 50 000,-- kr i kommunalt bidrag under verksamhetsåret. Markaryds 
Sparbank stödjer vår verksamhet med 15 000,-- kr. Ekonomisk redovisning presenteras 
separat. 

Aktiviteter: 

Under året har föreningen planerat/ arrangerat 10 föreställningar enl. följande: 

Dag Arrangemang Plats Publik 

11/1 Skönheten och odjuret Malmö Opera 40 
4/2 Dansa med mig Timsfors Folkets Hus Inställt 
5/3 Kulturskolans uppvisning Musikhuset, Mrd 52 
24/4 80-talsbarn  Stora Hotellet, Mrd Inställt 
27/6 Pang i bygget Fredriksdalsteatern, Hbg Inställt 
22/9 Play 3.0 Kulturhuset, Mrd Inställt 
1/10 Bygdens söner Hinneryds bygdegård 33 
10/10 Funny Girl  Malmö Opera Inställt 
11/11 Jag springer  Timsfors Folkets Hus Inställt 
13/11 80-talsbarn  Musikhuset, Mrd Inställt 

Totalt 125 (310) 

Konferenser/kurser/möten: 

RosMarie JN. deltog vid en digital träff med Riksteatern 30/9, för att informera om 
teaterföreningens situation under pandemin  
RosMarie JN och Victoria Lindeberg presenterade teaterföreningens verksamhet för 
ungdomar i utbildningen för cultur crew den 30/6 
RosMarie JN, Inger-Marie B och Lena L deltog vid ett kick off-arrangemang på Möckelsnäs 
den 28/9 
RosMarie JN deltog vid ett digitalt repertoarsnack den 5/11 
F ö deltog vi inte i några konferenser/kurser eller externa möten 

Övrigt: 

Föreningen anordnade ett särskilt lotteri till förmån för insamlingen till ”Världens Barn”. 
Detta inbringade ca 4500,-- kr  
Vid våra arrangemang gäller ”Kompiskortet” (Ledsagare till funktionsvarierad har fri entré till 
våra arrangemang). 



Sammanfattning: 

Teateråret 2020 har präglats av den världsomspännande pandemin. Föreställningar vi planerat 
har fått ställas in pga de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och Regeringen. 
Det har varit ett svårt år för alla som sysslat med olika former av kulturverksamhet. Särskilt 
drabbade är förstås alla de som är beroende av kulturarrangemang för sin försörjning. I dessa 
tider märker vi hur otroligt viktig kulturen är för allas vårt välbefinnande. 
Teaterföreningen har inte lidit någon ekonomisk skada av de inställda arrangemangen. 
Styrelsen har inte kunnat träffas fysiskt men har hållit kontakten och avhandlat olika ärenden 
via e-post. Mot slutet av året fick vi tillgång till mötesverktyget Zoom. Där har en majoritet av 
styrelsens ledamöter kunnat träffas och hålla formellt styrelsemöte. 

Vi hade hoppats på en spännande teatervår 2021, men tyvärr håller pandemin oss fortfarande i 
sitt grepp. Därför har vi tvingats skjuta upp vårt årsmöte men även ställa in alla planerade 
arrangemang under våren. Vi ser dock fram emot en intensiv höstsäsong i stället.  
Vi håller kontakten med våra medlemmar och allmänheten genom traditionella medlemsbrev, 
e-post, facebook, instagram samt genom kulturportalen www.kulturimarkaryd.se, 
www.riksteatern.se/markaryd och www.markaryd.com . Dessutom använder vi lokalt 
utformade broschyrer som Riksteatern centralt erbjuder oss, samt affischerar inför våra olika 
arrangemang.  

Slutord 

Vi som ingått i styrelsen tackar alla som vi haft förmånen att arbeta tillsammans med. Vi 
tackar även för förtroendet att ha fått leda Teaterföreningen under detta speciella 
verksamhetsår 2020 och ser med tillförsikt och förväntan fram emot en framgångsrik 
Teaterhöst 2021. 

RosMarie J. Neckö Birgitta Pettersson 
ordförande  ledamot 

Inger-Marie Balkhed Lena Levin 
kassör sekreterare 

Jan-Ola Malmqvist Birte Rohman 
ledamot ledamot 

Anci Stenbeck 
v. ordf.

http://www.kulturimarkaryd.se/
http://www.riksteatern.se/markaryd
http://www.markaryd.com/


Styrelsens förslag till resultatets disponering 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

- Att resultat och balansräkningar fastställs 
- Att årets resultat tillförs kapitalbehållningen och balanseras i ny räkning 

Revisionsberättelse 2020 för Markaryds Riksteaterförening 

Organisationsnummer 802435-2802 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid med stadgarna. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsbokslut har upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har 
enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför vi tillstyrker 
styrelsens förslag om 

- Att årets resultat tillförs kapitalbehållningen och balanseras i ny räkning 
- Att resultat och balansräkningar fastställs samt tillstyrker 
- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 

Markaryd 2020-03- 

Yngve Sunesson Kennet Cederfelt 

Revisor Revisor  





Verksamhetsplan 2021 

Pga det rådande pandemiläget avvaktar vi med att göra en separat 
verksamhetsplan för 2021. I den mån det är möjligt tar vi med oss delar av 
föregående års punkter och arbetar vidare med dem (se nedan) 

- Föreningen skall verka för att minst två teaterresor anordnas under året 
-  
- Föreningen skall verka för att öka antalet medlemmar 
-  
- Föreningen skall göra insatser för att försöka engagera fler ungdomar i verksamheten 
-  
- Föreningen skall erbjuda föreställningar i olika delar av kommunen 
-  
- Föreningen skall erbjuda minst en barn/ungdomsföreställning under året 
-  
- Föreningen skall söka olika samarbetsparter för att utöka kulturutbudet och 

kunskapen om föreningen i kommunen 
-  
- Föreningen skall vara representerad vid olika sammankomster lokalt och regionalt 
-  
- Föreningen skall söka kontakter/samarbete med andra teaterföreningar 
-  
- Föreningen skall arbeta med att utveckla styrelsearbetet 
-  
- Föreningen skall uppmärksamma miljö- mångfalds- och integrationsperspektivet 



Förslag från styrelsen 

Fastställande av medlemsavgift  

Förslag: 

Följa Riksteaterns modell f n 

Vuxen kr 160,--/år 

Familjemedlem kr 80,--/år 

Ungdom t o m 25 år kr 50,--/år 

Medlemsavgiften gäller 1 år f o m den dag den registreras 

Fastställande av arvoden 

Inga arvoden utgår till styrelsen 

Styrelsen, styrelseersättarna samt adjungerade ledamöter får fri entré till egna arrangerade 
föreställningar 

Styrelsen och styrelseersättarna betalar halva priset för entrébiljett vid egna arrangerade 
teaterresor 

Förslag från styrelsen 

Styrelsen föreslår att ev. framtida sponsorer har rätt att vid begäran, ta del av namn och 
adress på föreningens medlemmar. Hänsyn skall tas till gällande GDPR bestämmelser 

Två styrelseledamöter från länets övriga Riksteaterföreningar har rätt till fri entré vid våra 
egna arrangerade föreställningar 
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