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Markaryds Riksteaterförening  KALLELSE 
 
Tel. 0709 741 821   2017-01-25 
 
 
 
 
 
ÅRSMÖTE 
 
 
Markaryds Riksteaterförening kallar härmed till årsmöte tisdagen den 28 februari kl 
18.00 i Verdandi - Traryd. 
 
I samband med årsmötet visas föreställningen ”Jag Selma” Du som deltar på 
årsmötet får se föreställningen till reducerat pris. Lättare förtäring kommer också att 
erbjudas. 
 
Ev. motioner/förslag från medlemmarna som skall behandlas på årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 februari. 
 
Årsmöteshandlingar med dagordning delas ut vid mötet men finns tillgängliga hos 
ordföranden en vecka innan årsmötet. 
 
Vi hoppas på stor uppslutning och hälsar dig välkommen till en viktig och 
underhållande kväll. 
 
Vid behov av samåkning från Markaryd till Traryd kontakta Jan-OlaMalmqvist,  
tel.10397 
 
 
Markaryds Riksteaterförening 
 
 
RosMarie J. Neckö 
ordförande 
 
 
 
PS!  
Information om våra föreställningar finns bl a på www.kulturimarkaryd.se, 
www.markaryd.se under evenemangstips, www.riksteatern.se/markaryd . Vi 
annonserar inför våra föreställningar i Smålänningen. 
 
 
 
 
 
 
 

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


MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
    2017-01-11 
 
 
 
 
 
Styrelsen för Markaryds Riksteaterförening avger härmed följande 
berättelse för verksamhetsåret 2016: 
 
 
 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2016-03-08 
 
RosMarie J. Neckö, ordf.  Ersättare: 
Inger-Marie Balkhed, kassör 
Victoria Lindeberg v. ordf.  Birgitta Petersson 
Jan-Ola Malmqvist,    Thea Larsen. 
Birte Rohman   Helen Jansson 
Lena Levin, sekr.    
Anci Stenbeck  
 
Revisorer 
Yngve Sunesson och Kenneth Cederfelt 
Ers. Karin Svensson 
 
Valberedning 
Arne Holmgren, sammankallande 
Viviann Graff 
 
Årsmöte 
Föreningens ordinarie årsmöte ägde rum den 8 mars 2016 i Timsfors Folkets hus. 29 
personer deltog. RosMarie J. Neckö valdes till ordförande för årsmötet. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar erbjöds en föreställning ”Allt har sin tid”. Timsfors 
Folkets hus stod för förtäringen under kvällen. Årsmötet gästades av Irene Kleven – 
Regionteatern Blekinge Kronoberg. 
 
Medlemmar 
 
Den 31 december 2016 hade föreningen 129 (139) enskilda medlemmar och 4 (6)  
föreningar/organisationer. (Siffran inom parentes gäller 2015). Vi noterar en 
minskning i antalet medlemmar. Analyser skall göras. En bidragande orsak kan vara 
de problem med medlemsregistret som Riksteatern centralt har haft under året. 
 
Sammanträden 
 
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden (varav ett var årsmötet) 
 
 



Ekonomi 
 
Föreningen har erhållit 50 000,-- kr i kommunalt bidrag under verksamhetsåret. 
Dessutom har Markaryds Sparbank stöttat vår verksamhet med 15 000,-- kr. ABF 
Kronoberg har bidragit vid våra arrangemang. Småplatsstöd har erhållits från 
Riksteatern Kronoberg. Ekonomisk redovisning presenteras separat. 
 
 
Föreställningsverksamhet 
 
Under året har föreningen arrangerat 7 föreställningar/konserter/aktiviteter och 2 
teaterresor enl. följande: 
 
Dag Arrangemang  Plats  Publik 
 
20/2 My fair lady, teaterresa  Hbg Stadsteater 30 
8/3 Allt har sin tid  Timsfors Folkets Hus 40 
21/4 La Paloma   Inställt pga sjukdom -- 
21/8 Ett odjur till hembiträde  Mrd Hembygdspark 70 
2/10 Kinky Boots, teaterresa  Malmö Opera 40 
8/10 Dagbrott   Timsfors Folkets Hus 20 
9/11 Varje våg   Timsfors Folkets Hus 80 
14/11 Konst- och teatermingel  Kulturhuset, Mrd 60 
14/11 En hyllning till Frida Kahlo Kulturhuset, Mrd 55 
    
     Totalt 395 (574)  
 
 
Konferenser/kurser/möten 
 
Inger-Marie B. Victoria L, Birgitta P. Lena L. Thea L deltog vid Utbudsdagar i 
Karlskrona den 6 – 7 februari 
RosMarie J N, Lena L.deltog vid Repetoarsnack i Växjö den 23 februari 
RosMarie JN, Inger-Marie B, Victoria L, Birte R, deltog vid Kulturdialog i Markaryd 
den 14 mars 
RosMarie J N, Inger-Marie B. deltog i arrangörsträff i Tolg den 30 mars 
Inger-Marie B deltog i ett möte ang Folkets Hus i Strömsnäsbruk den 5 april 
RosMarie JN, Inger-Marie B, Lena L och Helen J. deltog vid en träff med styrelsen för 
Vittsjö Teaterförening den 25 april 
Birgitta P. deltog i ett möte ang Hagaskolans framtid  
RosMarie JN och Birte R. deltog vid Riksteatern Kronobergs Årsmöte och konferens i 
Kalmar den 22 – 23 april 
Anci S. och Helen J. deltog i Ny i Riksteatern-kurs i Växjö den 22 maj 
Birgitta P. deltog i ett info-möte ang integration den 31 augusti 
RosMarie J N och Inger-Marie B. deltog i ett info-möte ang Världens Barn-aktiviteter 
den 6 september 
Victoria L deltog vid Anbud Live i Stockholm den 7 – 9 oktober 
RosMarie J N deltog vid repetoarsnack i Växjö den 16 november 

 
 



Övrigt: 
 
Teaterföreningen har deltagit vid: 
 
Konst- och teatermingel i Markaryds Kulturhus den 14/11 (i samarbete med 
Sydvästra Smålands Konstförening) 
Julskyltningen i Kulturhuset, Markaryd den 27/11. 
 
Personalklubben ”Kicken” har sponsrat sina medlemmar som valt att besöka våra 
arrangemang.  
Vid våra arrangemang gäller ”Kompiskortet” (Ledsagare till funktionshindrad har fri 
entré till våra arrangemang). 
 
 
Sammanfattning: 
 
Teaterföreningen kan se tillbaka på ännu ett aktivt år. Vi har arrangerat och planerat 
för 9 föreställningar/konserter/aktiviteter och teaterresor. Detta är bra med tanke på 
vår storlek både medlemsmässigt och invånarmässigt i kommunen. Det är dock 
något färre än föregående år vilket beror på att vi beslöt oss för att dra ner lite på 
vårens arrangemang.. 
 
Samtliga föreställningar under året har hållit mycket hög kvalitet och våra besökare 
har varit nöjda. Vi har haft ett brett och varierat utbud. Vi önskar dock alltid att 
medlemmarna och allmänheten skulle uppmärksamma detta ännu mera så att 
publiktillströmning ökar. Ekonomin är god, men det kommunala bidraget är 
nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta erbjuda föreställningar av hög kvalitet och 
med kända namn. 
 
Föreningens ekonomiska verksamhet är betydande och vi tar hjälp av 
Ekonomkonsulter i Markaryd AB för att sköta den ekonomiska redovisningen. 
 
Vi är anslutna till Tickster, ett elektroniskt biljettbokningssystem. Vi kan ta emot 
kortbetalning vid våra föreställningar genom att vi är anslutna till I-Zettle, Vi kan även 
ta emot betalningar via Swich. 
 
Vi försöker öka intäkterna genom att anordna lotterier. Styrelsen och medlemmar har 
skänkt vinster och lotterierna har varit uppskattade vid våra olika arrangemang. 
 
Vi fortsätter att lägga mycket energi på att göra teaterföreningen känd och att få nya 
medlemmar. Medlemsantalet har tyvärr minskat. Riksteatern centralt har lagt om 
medlemsregistret och det kan ha inneburit att vi missat några av våra gamla 
medlemmar. Vi kommer att analysera detta och ta kontakt med de medlemmar vi 
misstänker har fallit bort vid övergången till det nya systemet.  
Vi har dock fått flera nya medlemmar under året och det gäller att vårda dessa och få 
dem att känna ett engagemang för verksamheten så att de stannar kvar. Vi 
anstränger oss för att fler yngre skall få kunskap och intresse för Teaterföreningen. Vi 
har ökat kontakterna med Markaryds Folkhögskola och försöker lägga fler 
föreställningar i Markaryd så att skolans elever skall kunna hitta till våra 
arrangemang. 



Vi är glada för att två unga tjejer är engagerade i vår verksamhet och i vårt 
styrelsearbete. 
 
Vi söker ständigt nya samarbetsparter. Vår filosofi är att vi kan få ut mer av satsade 
resurser om vi samarbetar än om var och en ska” uppfinna hjulet själv” varje gång 
något ska arrangeras. 
 
Vi har träffat en överenskommelse mellan teaterföreningarna i länet. Vi erbjuder fria 
biljetter till styrelsemedlemmar vid våra olika lokala arrangemang. 
 
Vi försöker vara med vid olika publika arrangemang i kommunen för att visa upp oss 
och informera om vår verksamhet. I marknadsföringen använder oss främst av 
kulturportalen www.kulturimarkaryd.se som utvecklats inom projektet ”Open Minds” 
och vi kompletterar det med eget lokalt utformade broschyrer. Vi har skickat ut två 
medlemsbrev under året med informationsmaterial och vi har annonserat i 
Smålänningen inför våra föreställningar. Vi använder även sociala medier som 
Facebook för att nå ut till en bredare allmänhet. Vi har mycket god kontakt med den 
lokala tidningen. Den har speglat vår verksamhet på ett positivt sätt. Dessutom finns 
våra aktiviteter inlagda på Markaryds kommun hemsida under evenemangstips och vi 
finns även med på Riksteaterns hemsida.  
 
 
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 
verksamhetsåret 2016 och ser med tillförsikt och förhoppning fram emot ett mer 
framgångsrikt Teaterår 2017. 
 
 
 
 
RosMarie J. Neckö  Victoria Lindeberg  
ordförande   v. ordförande  
 
 
 
Inger-Marie Balkhed  Lena Levin  
kassör   sekreterare   
 
 
 
Jan-Ola Malmqvist  Birte Rohman 
ledamot   ledamot 
 
 
 
Anci Stenbeck  
ledamot 

http://www.kulturimarkaryd.se/


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 2016 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 2015 

 

 

Markaryd  2017-01-31 

 

 

Yngve Sunesson   Kenneth Cederfelt 

Revisor    revisor 



           Medlemsbrev 
  Januari 2017 

 
 
Teatervänner! 
 
En ny spännande teatersäsong väntar! Styrelsen i Teaterföreningen vill hälsa gamla som nya 
medlemmar välkomna till vårens föreställningar:  
 
”Himladrumlar”, en barn- och familjeföreställning som verkligen sätter fantasin i rörelse. Tre 
skådespelare och några dockor från Byteatern i Kalmar kommer att erbjuda en härlig 
upplevelse som även seniorer kan uppskatta. Föreställningen äger rum i Timsfors Folkets 
Hus lördagen den 11 februari kl 14.00. Det är ett samarbete med Markaryds kommun – 
Kultur och fritid.(OBS! det är den 11 februari – inte den 11 mars som angetts i några 
sammanhang) 
”Jag Selma” Carina Perencranz (Ena halvan av Judit och Judit i TV4 reklamen) framför en 
monolog om Selma Lagerlöf. Denna lilla föreställning erbjuder vi i samband med 
teaterföreningens årsmöte tisdagen den 28 februari kl 19.30, Verdandilokalen i Traryd. 
 ”Det var som fan”. Följ med på en hisnande berättarfest med Maria Arnadottir. Hon framför 
sina otroliga skrönor i Timsfors Folkets Hus torsdagen den 23 mars kl 19.30.  
”Dollywood” Anna Brommé och Anna-Lena Hemström tar oss med på en musikalisk 
roadtrip med Dolly Parton som ledstjärna, måndagen den 3 april kl 19.00 i Kulturhuset 
Markaryd.  
”La Paloma” Vi samarbetar med Markaryds Sparbank, som kommer att erbjuda biljetter till 
denna föreställning till sina kunder. Hans Mosesson, mest känd som ICA Stig, spelar en av 
huvudrollerna som en sur gammal gubbe som tvingas konfronteras med sina fördomar. 
Föreställningen äger rum i Strömsnäsbruks Folkets Hus onsdagen den 3 maj kl 19.00. 
Till hösten planerar vi en resa till kulturhuset Spira i Jönköping. Där spelas då den 
världsberömda musikalen ”Les Miserables”. Vi har bokat upp ett antal biljetter till lördagen 
den 30 september. Vill du följa med på den resan måste du anmäla dig senast den 30 mars 
på tel. 0433 125 56. Se separat info blad! 
För mer information – besök hemsidan www.kulturimarkaryd.se eller 
www.riksteatern.se/markaryd  Där kan du läsa mer om våra föreställningar och boka 
biljetter. 
 
Behöver du hjälp med ev. samåkning till våra teaterkvällar? Har du synpunkter på vårt 
utbud? Tveka inte – Tag kontakt med någon i styrelsen! Ring eller skicka e-post. Hoppas vi 
ses vid vårens föreställningar! 
 
Välkomna!    
RosMarie J. Neckö, ordf.tel. 070 974 821, 0433 125 56      rosmarie.j.necko@telia.com  
     
Inger-Marie Balkhed kassör tel 126 81, 070 5145952         im@balkheds.se 
 

 

http://www.kulturimarkaryd.se/
http://www.riksteatern.se/markaryd
mailto:rosmarie.j.necko@telia.com
mailto:im@balkheds.se
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