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3. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. 

 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet, röstkontrollanter samt två protokolls-

justerare. 
 

5. Ställningstagande till om kallelsen sänts ut i enlighet med stadgarna. 
 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
 

7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse. 
 

8. Föredragning av revisorernas berättelse. 
 

9. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen. 
 

11. Ställningstaganden till motioner och förslag. 
 

12. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår. 
 
13. Beslut om medlemsavgifter och ersättningar. (Bilaga 1, förslag 1) 

 
14. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår. 

 
15. Val av styrelseledamöter med suppleanter i enlighet med stadgarnas § 5 

 
16. Val av två revisorer med en suppleant. 

 
17. Val av två personer i valberedningen med en suppleant 

 
18. Förrättande av eventuella ytterligare val. 

 
19. Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte. 

 
20. Beslut om eventuella andra i kallelsen nämnda frågor. 

 
21. Avslutning 



 

Årsta Scenfolk 

Verksamhetsberättelse 2014 

Styrelsen 

Under 2014 har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. Följande personer har ingått 

i föreningens styrelse: 

Brigitte Furch  Ordförande  Vald 2013 på 2 år 

Gunnar Aneer                    Vice ordförande             Vald 2014 på 2 år                                       

Bo Högstedt                     Kassör                           Vald 2014 på 2 år 

Britt-Inger Wiklund                    Sekreterare                   Vald 2014 på 2 år 

Tord Anjegård                    Styrelseledamot Vald 2013 på 2 år 

Anna Ericson   Suppleant  Vald 2013 på 2 år 

Li Hoffström   Suppleant  Vald 2013 på 2 år 

 

Revisorer 

Clas Linder                       ordinarie 

Åke Hellberg                     ordinarie 

Anders Djerf                         suppleant 

 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet hade föreningen 22 medlemmar.  

  



Verksamhet 

Samverkan                                                                                                    Från arbetsplanen 

I den sceniska verksamheten avser föreningen att samverka med andra föreningar verksamma i Årsta. 

Det finns ett antal föreningar och institutioner som verkar inom samma intresseområde och tillsammans 

kan vi utveckla kulturen i Årsta. 

Föreningen Årstablick för fritid och kultur har en särställning bland dessa föreningar. 

Rekrytering                         Från arbetsplan 

Aktiv rekrytering kommer att genomföras inför olika produktioner. 

Någon aktiv rekrytering har inte genomförts då det inte funnits behov inför föreningens 

produktioner. 

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

Den sceniska verksamheten bygger på medlemmarnas intresse och vilja. Därför fastställs verksamheten i 

föreningen efter önskemål från medlemmarna. 

1) Årsta Scenfolk genomför ännu en revy. 

 

I januari och februari framfördes 10 föreställningar av revyn ”Ankdamm och valfläsk”.  

I anslutning till revyföreställningarna serverades det kaffe med tilltugg. Många intresserade 

som inte är medlemmar i Årsta Scenfolk har ställt upp i detta viktiga arbete och de erhöll 

fribiljetter till föreställningarna. 

Sammanlagt har ca 750 personer sett revyn ”Ankdamm och valfläsk” 

Avslutningsfest hölls för revydeltagarna när alla föreställningarna var över samt har 

revydeltagarna samlats för utvärdering av revyn.  

Under sommaren 2014 påbörjades arbetet inför revysäsongen 2015. Medlemmarna skrev 

nytt material och repetitioner inleddes under ledning av Annelie Hedin, som blev vår 

huvudregissör. 8 personer utkristalliserades som ensemble och vår femmannaorkester 

arbetade fram musikarrangemangen. Vår tidigare regissör Ursula Fogelström har varit 

behjälplig med redigering av text och idéer gällande revyns framförande. 

Kringarbete, som omfattar allt från affischering, inköp till servering, rekvisita och 

materialproduktion, har gjorts av föreningens medlemmar. Utformning av affischen har 

gjorts pro bono av Lars och Ulf Aneer. 

 
 
2) Årsta Scenfolk har för avsikt att, i samverkan med Nätverket Årstafältet, genomföra Kulturvandring 
med skådespel. Projektet innebär, förutom sedvanlig guidning på Årstafältet, att vi spelar upp ett litet 
skådespel, med anknytning till platsen och historien, på ett antal stationer. 
 

Den 6 juni deltog medlemmar i olika scenerier vid Nätverket Rädda Årstafältets 

kulturvandring längs Göta Landsväg på Årstafältet med texter skrivna av medlemmar.  



Ca 60 personer deltog i kulturvandringen. Årsta Scenfolk anordnade kaffeservering under 

vandringen 

 
       3) Årsta Kåntry finns på repertoaren och erbjuds till allmänheten och föreningar. 

 

Ingen föreställning har genomförts i sin helhet. Ett antal låtar ur föreställningen har 

genomförts vid särskilda tillfällen.  

 
4) Allsångskvällar arrangeras på Årstaliden under sommarmånaderna. På äldreboendet KOSMO planeras 

också allsångsframträdanden. 

 

Tre allsångskvällar arrangerades under året på Årstaliden. Revyorkestern,              

förstärkt med vår dragspelare Lennart Rapp, stod för musiken och flera medlemmar 

turades om att leda allsången. I anslutning till allsångskvällarna serverades kaffe med 

tilltugg. Allsångerna besöktes av 225 personer. 

Allsång genomfördes den 11 maj på Dianelunds Koloniträdgårdsförening. 

På äldreboendet Kosmo höll Årsta Scenfolk i ett allsångsframträdande under våren 2014. 

Kosmo har därefter inte efterfrågat ytterligare allsångsframträdanden. 

 
5) Föreningen har också för avsikt att anordna någon form av kursverksamhet för vidareutveckling av 

föreningens medlemmar. 

 

Någon kursverksamhet har av tidsbrist inte anordnats. Medlemmarna i revygruppen har fått 
fördjupad skådespelarträning utifrån tilldelade roller i revyn.  

 

6) Enskilda medlemmar uppmuntras arbeta fram och starta produktioner av olika format. 

Årsta Scenfolk uppmuntrar enskilda medlemmar att starta produktioner. Några idéer är på 

planeringsstadiet. 

 
7) Samverkan med Årsta Biblioteks Vänner fördjupas under året. 

 
Årsta Scenfolk har inlett samarbete med Bibliotekets Vänner där Årsta Scenfolk anordnade 

ett program 8/12 2014 på ett av deras medlemsmöten. 

 

Annan verksamhet                                                                             Från arbetsplanen 

I samverkan med Föreningen Årstablick genomförs Valborgsmässofirande på Årstaliden och föreningens 
medlemmar bistår, i mån av behov, med hjälp vid torsdagsdanserna under sommaren. 
 

Några i föreningsmedlemmar har bistått Årstablick med hjälp vid Valborgsmässofirande på 
Årstaliden och med hjälp vid torsdagsdanserna under sommaren. 
Vid Årstablicks 30-årsjubileum medverkade föreningen med program och musik. 



Medlemskap                    Från arbetsplan 

Föreningen innehar medlemskap i Sveriges Arbetarteaterförbund. 

Årsta Scenfolk är andelsägare (2 andelar) i Årsta Folkets Hus.  

Föreningen har under året varit medlemmar i Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF) samt 

andelsägare i Årsta Folkets Hus.  

 

Rädda Årsta Teater                                                               Från arbetsplanen 

Efter den stödkonsert som anordnades under 2013 fortsätter påverkansarbetet gentemot myndigheter och 

beslutsfattare för att få till stånd en upprustning av teatern. 

Under våren deltog ordföranden och kassören, tillsammans med Folkets Hus, i ett möte 

med Familjebostäders VD. Vid mötet överlämnades namninsamlingen om 3900 namn och 

framfördes våra önskemål och synpunkter på teaterns status och renoveringsbehov. 

Ett brev har tillställts de som skrev på listan om att bidra till upprustningen genom att 

”köpa en stol”.  

 

Studieverksamhet                                                                  Från arbetsplanen        

Analysarbete, repetitionsarbete, skrivarbete och annat som hör samman med föreställningsproduktion 

genomförs i studiecirkelform i samverkan med ABF. 

Under året har 4 studiecirklar genomförts; Skrivarcirkel, Från idé till föreställning, 

Textinlärning och Musik. Bidrag har också erhållits för varje föreställning av revyn samt 

allsångskvällarna. ABF sköter den administrativa hanteringen runt arvode till regissören. 

 

Övrigt    Från arbetsplan 

Föreningen disponerar ett förrådsutrymme i källaren på Årsta Teater samt har möjlighet att förvara 

rekvisita i Folkets Hus källarutrymmen. 

Årsta Scenfolk disponerar fortfarande en del av ett förrådsutrymme på Årsta Teater 

kostnadsfritt. Föreningens huvudsakliga hemvist har varit i en lokal, Siljansv60, som tillhör 

Grängens bostadsrättsförening som hyrs kostnadsfritt genom Brigitte Furch som bor i 

bostadsrättsföreningen. Revyföreställningarna som kom till stånd i januari och februari 

2014 har genomförts på Årsta Teater. Sång- och orkesterrepetitioner har skett hemma hos 

Bengt Hillendoff. 

För teater- och sångträning har Årsta teater disponerats.  

 

 

 



Ekonomi 

Revyn ”Ankdamm och valfläsk” ekonomiska utfall blev ca 19 000 kr. Föreningens ekonomi 

är stabil och medger investeringar i teknik. Under året har två subbassystem inköpts.  

Information och marknadsföring 

Scena nyheter 

Årsta Scenfolks elektroniska nyhetsbrev har skickats ut vid 4 tillfällen under året. 

Nyhetsbrevet skickas till våra medlemmar och andra intresserade samt till de som köpt 

biljetter till revyn via internet. 

Hemsida och mediekontakter 

Årsta Scenfolks hemsida har under året uppdaterats. Det finns möjlighet för medlemmar 

att blogga på hemsidan. På webbsidan har intresserade kunna beställa biljetter till 

föreställningarna. Betalningar för biljetter kan ske via hemsidan. 

Genom affischering har vi nått ut med information om de verksamheter vi har anordnat. En 

banderoll för marknadsföring av revyn 2015 har varit uppsatt på Årsta Torg fr.o.m. 

november 2014. 

På Facebook finns Årsta Scenfolks allmänna sida samt en sida Rädda Årsta Teater. 

Facebook har också använts för att marknadsföra revyn genom arrangemangsinfo. 

DirektPress Årsta-Enskede har skrivit artiklar i samband med revyn och de bevakar också 

vad som händer med Årsta Teater. Lars Epstein, DN har skrivit berömmande om revyn. 

  



Slutord 

Ett stort engagemang och idérika medlemmar har fört Årsta Scenfolks verksamhet framåt. 

Föreningen tackar alla engagerade medlemmar för frivilliga, idoga och värdefulla insatser 

att sprida glädje i kulturens tecken. 

Styrelsen (ordinarie och suppleanter): 

 

Gitte Furch             Gunnar Aneer           Bo Högstedt        Britt-Inger Wiklund     

 

Tord Anjegård         Anna Ericson         Li Hoffström 

 

 

 

 

 

  



 

  

EKONOMISK REDOVISNING  
 

   

2014 
   

        RESULTATRÄKNING 
 

 2014-12-31 
 

 2013-12-31    Budget 2014 

        Intäkter: 
       Medlemsavgifter 

  
4 200,00 

 
4 600,00 5 000,00 

Biljettintäkter 
  

103 110,00 

 
122 855,00 0,00 

Programförsäljning 
    

0,00 0,00 

Annonsintäkter 
  

18 900,00 

 
22 500,00 0,00 

Bidrag 
   

20 020,00 

 
20 400,00 0,00 

Servering 
   

21 145,00 

 
20 648,00 0,00 

Gåvor 
   

1 000,00 

 
950,00 0,00 

Övriga intäkter 
  

201,00 

 
1 595,00 10 000,00 

Projekt 
     

0,00 150 000,00 

    
168 576,00 

 
193 548,00 165 000,00 

        Kostnader: 
      Projekt 

     
13 835,00 100 000,00 

Lokalhyra 
   

33 710,00 

 
49 585,00 0,00 

Övriga hyreskostnader 
 

11 800,00 

 
3 075,00 0,00 

Datakommunikation 
  

1 532,50 

 
1 282,50 2 000,00 

Servering 
   

11 333,20 

 
15 174,50 0,00 

Tryck- och papperskostnad 
 

25 478,00 

 
22 988,00 5 000,00 

Porto 
     

387,00 1 000,00 

Köpta tjänster 
  

42 038,00 

 
58 357,00 0,00 

Övriga revykostnader 
 

13 267,00 

 
16 363,00 0,00 

Övrigt material 
     

0,00 

Representation 
    

118,00 0,00 

Medlemsavgifter 
  

1 261,50 

 
1 350,00 0,00 

Utbildning 
     

0,00 

Övriga kostnader 
  

4 180,03 

 
10 841,10 10 000,00 

Investeringar/inköp/avskrivning 
 

22 799,00 

 
23 933,00 30 000,00 

    
167 399,23 

 
217 289,10 148 000,00 

Reserverat för framtida produktion 
    

17 000,00 

        Resultat före  finansiella intäkter  
     och kostnader 

  
1 176,77 

 
-23 741,10 

 

        Övriga finansiella kostnader 
 

-600,00 

 
-606,00 

 

        Resultat efter finansiella intäkter  
 

576,77 
 

-24 347,10 
 kostnader 

      
Årets resultat 

  
576,77   -24 347,10   



 

 
 

       

        

  

EKONOMISK REDOVISNING  
 

        

        

        

        BALANSRÄKNING  
 

 2014-12-31 
 

 2013-12-31 
 

        TILLGÅNGAR 
      Kassa 

   
889,00 

 
1 624,50 

 Bank 
   

76 190,46 
 

68 336,19 
 Andelar 

   
200,00   200,00 

 Inventarier 
  

29 762,00 
 

37 783,00 
 Fordringar 

  
4 050,00 

 
14 500,00 

 

    
111 091,46 

 
122 443,69 

 

        SKULDER 
      Leverantörsskulder 

 
9 955,00 

 
26 759,00 

 Kortfristiga skulder 
 

26 019,00 
 

22 144,00 
 Reserverat Årsta Teater 

 
14 835,00 

 
13 835,00 

 Reserverat teknikinköp 
 

7 314,00 
 

7 314,00 
 Eget kapital 

  
52 391,69 

 
76 738,79 

 Årets resultat 
  

576,77 
 

-24 347,10 
 

    
111 091,46 

 
122 443,69 

 

         

 

  



 

     

      

 
 

  

EKONOMISK REDOVISNING  

    
2014 

     
     

     RESULTATRÄKNING 

 
 2014-12-31 

     Intäkter: 
   Föreningens interna verksamhet 4 401,00 

Aktiviteter 
   Stödkonsert 
  

  

Revy 
   

156 523,00 

Allsång 
   

5 651,00 

Årsta Kåntry 
  

0,00 

Kulturpromenad 
  

2 001,00 

    
168 576,00 

    
  

    
  

Kostnader: 
  

  

Föreningens interna verksamhet 9 036,50 

Avskrivning 
  

22 799,00 

Övriga kostnader 
  

0,00 

Aktiviteter: 
  

  

Stödkonsert 
  

  

Revy 
   

132 570,73 

Allsång 
   

2 545,00 

Årsta Kåntry 
  

0,00 

Kulturpromenad 
  

448,00 

    
167 399,23 

     
Finansiella kostnader 

 
600,00 

Årets resultat 
  

576,77 

    
168 576,00 

  



 

ARBETSPLAN 2015 

Årsta Scenfolk är en ideell och oberoende förening med uppgift att stödja scenisk 

framställning, som speglar folklig kultur och berikar mötet mellan människor. 

 

Samverkan 

I den sceniska verksamheten avser föreningen att samverka med andra föreningar 

verksamma i Årsta. Det finns ett antal föreningar och institutioner som verkar inom 

samma intresseområde och tillsammans kan vi utveckla kulturen i Årsta. 

Föreningen Årstablick för fritid och kultur har en särställning bland dessa 

föreningar. 

 

Rekrytering 

Aktiv rekrytering kommer att genomföras inför olika produktioner. 

 

Scenisk verksamhet 

Den sceniska verksamheten bygger på medlemmarnas intresse och vilja. Därför 

fastställs verksamheten i föreningen efter önskemål från medlemmarna. 

 

1)Årsta Scenfolk genomför ännu en revy. 

 

2) Årsta Scenfolk har för avsikt att, i samverkan med Nätverket Årstafältet, 

genomföra Kulturvandring med skådespel. Projektet innebär, förutom 

sedvanlig guidning på Årstafältet, att vi spelar upp ett litet skådespel, med 

anknytning till platsen och historien, på ett antal stationer. 

 
3) Årsta Kåntry finns på repertoaren och erbjuds till allmänheten och 

föreningar. 

 
4) Allsångskvällar arrangeras på Årstaliden under sommarmånaderna. 

Allsångsframträdanden genomförs, vid förfrågan även till andra 

intresserade, t. ex. äldreboenden. 

 
5) Föreningen har också för avsikt att anordna någon form av kursverksamhet 

för vidareutveckling av föreningens medlemmar. 

 
6) Enskilda medlemmar uppmuntras arbeta fram och starta produktioner av 

olika format. 

 
7) Samverkan med Årsta Biblioteks Vänner fortsätter under året. 



 
Annan verksamhet 
I samverkan med Föreningen Årstablick genomförs Valborgsmässofirande på 
Årstaliden och föreningens medlemmar bistår, i mån av behov, med hjälp vid 
torsdagsdanserna under sommaren. 
 
Rädda Årsta Teater 
Efter den stödkonsert som anordnades under 2013 fortsätter påverkansarbetet 
gentemot myndigheter och beslutsfattare för att fortsätta upprustningen av 
teatern. 
 
Studieverksamhet 
Analysarbete, repetitionsarbete, skrivarbete och annat som hör samman med 
föreställningsproduktion genomförs i studiecirkelform i samverkan med ABF. 
 
Medlemskap 
Årsta Scenfolk innehar medlemskap i Sveriges Arbetarteaterförbund. 
Föreningen är andelsägare (2 andelar) i Årsta Folkets Hus. 
 
Övrigt 
Föreningen disponerar ett förrådsutrymme i källaren på Årsta Teater. 
 
 
PRELIMINÄR ARBETSPLAN 2016 
 
Flera delar i föreningens verksamhet är återkommande varje år. Detta gäller främst 
vår revyproduktion, men också ett par andra årstidsbaserade aktiviteter som 
Kulturpromenaden och allsångskvällar på Årstaliden. 
 
Under 2016 avser föreningen att genomföra dessa aktiviteter: 
 

 Revyn framförs på Årsta Teater under jan – mars 2016. 

 Kulturpromenaden genomförs under sommaren 2016. 

 Allsångskvällar på Årstaliden genomförs under sommarmånaderna.  

 
 

De allmänna delarna i föreningens arbetsplan 2015 är också applicerbara för 2016. 

  



        

      

 
 

    

     

   

Budget 2015 

     

     
Intäkter: 

   
2015 

Medlemsavgifter 
  

          5 000,00     

Revy 
   

       150 000,00     

Allsång 
   

          6 000,00     

Övrigt 
   

          5 000,00     

    
        166 000,00     

     

     Kostnader: 
    Revy 
   

       120 000,00     

Allsång 
   

          3 000,00     

Data 
   

          2 000,00     

Porto 
   

          1 000,00     

Trycksaker 
   

          5 000,00     

Investeringar/inköp 
  

         25 000,00     

Övrigt 
   

         10 000,00     

    
     166 000,00     

       



1. Medlemsavgift och ersättningar 
  
Styrelsen föreslår  
 
att    medlemsavgiften för 2016 ska vara 200 kr för vuxna  
  
att  ersättning utgår för havda kostnader i föreningens tjänst, mot uppvisande av 
 kvitto samt 
  
att  vid tillfällen då det är relevant utgår reseersättning för bil enligt statlig skattefri 
 norm f n18,50 kr/mil.  
 
 


