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Markaryds Riksteaterförening  KALLELSE 
 
Tel. 0709 741 821   2017-01-25 
 
 
 
 
 
ÅRSMÖTE 
 
 
Markaryds Riksteaterförening kallar härmed till årsmöte tisdagen den 27 februari kl 
18.00 i Timsfors Folkets Hus. 
 
I samband med årsmötet visas föreställningen ”Föregångerskan” 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 16 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 Timsfors kontakta Jan-Ola Malmqvist,  
tel.10397 
 
 
Markaryds Riksteaterförening 
 
 
RosMarie J. Neckö 
ordförande 
 
 
 
PS!  
Information om våra föreställningar finns bl a på www.kulturimarkaryd.se, 
www.markaryd.com  under evenemangstips samt  www.riksteatern.se/markaryd .  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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 kassör för 2 år  
 

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

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

17. Val av valberedning 
 

18. Inkomna motioner 
 

19. Förslag från styrelsen och medlemmarna 
 

20. Övriga frågor 
 

21. Avtackningar 
 

22. Årsmötet avslutas 
 
 
 



MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
    2018-01-14 
 
 
 
 
 
Styrelsen för Markaryds Riksteaterförening avger härmed följande 
berättelse för verksamhetsåret 2017: 
 
 
 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2017-02-28 
 
RosMarie J. Neckö, ordf. 
Victoria Lindeberg     Ersättare: 
Inger-Marie Balkhed, kassör 
Lena Levin, sekr.    Birgitta Petersson 
Jan-Ola Malmqvist,     Thea Larsen. 
Birte Rohman    Helen Jansson  
Anci Stenbeck, v. ordf. 
 
Adjungerad till styrelsen Fateh Alnassan  f o m hösten 2017 
 
Revisorer: 
Yngve Sunesson och Kenneth Cederfelt 
Ers. Karin Svensson, Ingemar Ewerskans 
 
Valberedning: 
Arne Holmgren, sammankallande 
Viviann Graff 
 
Årsmöte 
Föreningens ordinarie årsmöte ägde rum den 28 februari 2017 i Verdandi - Traryd. 16 
personer deltog. RosMarie J. Neckö valdes till ordförande för årsmötet. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar erbjöds en föreställning ”Jag -Selma”. Anci Stenbeck ordnade 
förtäringen.. Årsmötet gästades av Johan Selander – Regionteatern Blekinge Kronoberg och 
Anya Johannesson Riksteatern Kronoberg. 
 
Medlemmar: 
 
Den 31 december 2017 hade föreningen 126 (129) enskilda medlemmar och 4 (4)  
föreningar/organisationer. (Siffran inom parentes gäller 2016). Vi noterar en minskning i 
antalet medlemmar. Analyser skall göras.  
 
Sammanträden: 
 
Styrelsen har under året hållit 8 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. Ekonomisk redovisning 
presenteras separat. 
 
 
Aktiviteter: 
 
Under året har föreningen arrangerat – eller varit medarrangörer till – 11 föreställningar/ 
konserter/ aktiviteter och 2 teaterresor enl. följande: 
Dag Arrangemang  Plats  Publik 
 
14/1 Farmor och vår herre, teaterresa Hbg Stadsteater 31 
11/2 Himladrumlar *  Timsfors Folkets Hus 60 
28/2 Jag - Selma   Traryd  30 
23/3 Det var som fan  Timsfors Folkets Hus 45 
3/4 Ett bloss för Lena Nyman  Kulturhuset, Mrd 57 
3/5 La Paloma   Folkets Hus, Strb 150 
25/9 Konst o teatermingel  Kulturhuset, Mrd 32 
30/9 Les Miserables, teaterresa  Inställd  -- 
2/10 Zebrafinken   Timsfors Folkets Hus 51 
10/10 Dockteater kan de vau nåt  Timsfors Folkets Hus 25 
27/10 Hungriga Hjärtan  Stora Hotellet 61 
18/11 Mirabel och Astrakan *  Timsfors Folkets Hus 51 
22/11 Fadern   Kulturhuset, Mrd 25 
    
     Totalt 618 (490)  

*= Barnföreställning 
 
 
Konferenser/kurser/möten: 
 
RosMarie JN, Birgitta P. Lena L. Anci S, Helen J deltog vid Utbudsdagar i Helsingborg den 4 
– 5 februari 
RosMarie J N, Birgitta P, Lena L, deltog vid Kulturdialog i Markaryd den 14 mars  
RosMarie JN och Lena L. deltog vid Riksteatern Kronobergs Årsmöte och konferens i 
Karlskrona den 31 mars – 1 april 
RosMarie J N deltog i ett info-möte ang Världens Barn-aktiviteter den 21 september 
Victoria L deltog vid Anbud Live i Stockholm den 6 – 8 oktober 
RosMarie JN deltog vid en Riksteaterträff i Hässleholm den 26 november 

 
 
 
Övrigt: 
 
Teaterföreningen har deltagit vid: 
 



Konst- och teatermingel i Markaryds Kulturhus den 25/9 (i samarbete med Sydvästra 
Smålands Konstförening) 
RosMarie J N och Jan-Ola M. deltog vid SFI-redovisningar på KCM den 13 oktober 
Julskyltningen i Kulturhuset, Markaryd den 3/12  
 
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 et mycket aktivt år. Vi har arrangerat och planerat för 13 
föreställningar/konserter/aktiviteter och teaterresor. Detta är fler än något år tidigare. Vi kan 
känna oss stolta över detta med tanke på vår storlek både medlemsmässigt och invånarmässigt 
i kommunen 
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 ytterligare. 
Ekonomin är god, men det kommunala bidraget är nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta 
erbjuda föreställningar av hög kvalitet och med kända skådespelare. 
 
Föreningens ekonomiska verksamhet är betydande och vi tar hjälp av Ekonomkonsulter i 
Markaryd AB för att sköta den ekonomiska redovisningen. 
 
Vi är anslutna till Ticster, 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 Swish. 
 
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 minskar dock tyvärr. Riksteatern centralt har lagt om 
medlemsregistret och det kan ha inneburit att vi missat några av våra gamla medlemmar.  
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. Medelåldern hos våra medlemmar är  
hög. Vi har ökat kontakterna med Markaryds Folkhögskola och försöker lägga fler 
föreställningar i Markaryd och Timsfors, så att skolans elever skall kunna hitta till våra 
arrangemang. 
Våra två unga tjejer som engagerat sig i vår verksamhet och i vårt styrelsearbete är nu på väg 
bort från Markaryd pga studier och vistelse på annan ort. Det innebär att vi behöver knyta till 
oss fler nya förmågor. 
 
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 två 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 medlemsbrev under året med 
informationsmaterial och vi har annonserat vissa aktiviteter i Smålänningen. Vi använder 
även sociala medier som Facebook allt mer 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 Markaryd.com: s evenemangssida och vi finns 
även 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 2017 och 
ser med tillförsikt och förväntan fram emot ytterligare ett framgångsrikt Teaterår 2018. 
 
 
 
 
RosMarie J. Neckö  Victoria Lindeberg  
ordförande   ledamot 
 
 
 
Inger-Marie Balkhed  Lena Levin  
kassör   sekreterare   
 
 
 
Jan-Ola Malmqvist  Birte Rohman 
ledamot   ledamot 
 
 
 
Anci Stenbeck  
v. ordf. 

http://www.kulturimarkaryd.se/


           Medlemsbrev 
  Januari 2018 

 
 
Teatervänner! 
 
En ny spännande teatersäsong är i full gång! Styrelsen i Teaterföreningen vill hälsa gamla 
som nya medlemmar välkomna till vårens föreställningar:  
 
”Föregångerskan” Catrine Westling på Regionteatern Blekinge-Kronoberg kröner sin karriär 
med denna föreställning som speglar kampen för den kvinnliga rösträtten. Högaktuellt nu när 
vi firar 100 års minnet av den historiska kampen. Denna lilla föreställning erbjuder vi i 
samband med teaterföreningens årsmöte tisdagen den 27 februari kl 19.30, Folkets Hus i 
Timsfors. Årsmötet äger rum kl 18. Ni som deltar i det får se föreställningen till reducerat 
pris. 
 
”Bibliotekarien”. Vad händer när en ny ung tjänsteman på kommunen får det föga 
avundsvärda uppdraget att meddela en gammal trotjänare till bibliotekarie på den lilla filialen 
att den ska läggas ned? Skådespelare från Regionteatern Blekinge-Kronoberg framför denna 
föreställning i Strömsnäsbruks Folkets Hus onsdagen den 21 mars kl 19.00.  
 
”Vilken ålder” Hur gammal är du egentligen? Är du 70 men känner dig som 40? En 
föreställning för de som levt ett tag från unga vuxna till äldre. Ölands Dramatiska teater gästar 
oss tillsammans med sina ”dockor”, Vi arrangerar denna föreställning i form av en soppteater 
i Verdandi Traryd onsdagen den 11 april kl 19.00.  

 
För mer information – besök hemsidan www.kulturimarkaryd.se eller 
www.riksteatern.se/markaryd Där kan du läsa mer om våra föreställningar och boka 
biljetter. Titta gärna in på vår facebook sida på nätet och ”gilla” oss! Där lägger vi 
också ut information om våra aktiviteter. 
 
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         ikbalkhed@gmail.com  
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