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 Årsta Scenfolk                                   

Verksamhetsberättelse 2013            

 

Styrelsen 

Under 2013 har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsemöten. Följande personer har 

ingått i föreningens styrelse: 

 

Brigitte Furch  Ordförande  Vald 2013 på 2 år 

Anders Djerf                     Vice ordförande              Vald 2012 på 2 år                                       

Bo Högstedt                     Kassör                            Vald 2012 på 2 år 

Britt-Inger Wiklund                    Sekreterare                    Vald 2012 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 

Thomas Lindfors                    ordinarie 

Åke Hellberg                         suppleant 

 

Medlemsantal 

Vid årsskiftet hade föreningen 24 medlemmar. Föreningen har fått nya medlemmar som 

själva har tagit kontakt för att delta i föreningens verksamhet. 

Rekrytering    Från arbetsplan 

Aktiv rekrytering kommer att genomföras inför olika produktioner och särskild vikt kommer att läggas vid att 

få med barn och ungdomar. 



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

produktioner. 

Medlemskap/samverkan 

Samverkan    Från arbetsplan 

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. 

Årsta Scenfolk har under året samverkat med föreningen Årstablick inom olika områden 

samt med Nätverket rädda Årstafältet.  

Årsta Biblioteks Vänner sökte strax före årsskiftet kontakt för att utveckla ett samarbete 

under 2014. 

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.  

Lokaler 

Övrigt    Från arbetsplan 

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

i Folkets Hus källarutrymmen. 

Föreningens huvudsakliga hemvist har varit i en lokal, Siljansv 60, som tillhör Grängens 

bostadsrättsförening som hyrs kostnadsfritt genom Brigitte Furch som bor i 

bostadsrättsföreningen. Revyföreställningarna som kom till stånd i januari och februari 

2013 har genomförts på Årsta Teater. Sång- och orkesterrepetitioner har skett hemma hos 

Gunnar Aneer. För teater- och sångträning har Årsta teater disponerats. En del av 

Rekvisitarummet vid Teatern disponerar föreningen kostnadsfritt.  

Scenisk verksamhet 

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

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

föreningen efter önskemål från medlemmarna.  

Årsta Scenfolk har för avsikt att arbeta fram ännu en revy att framföra under 2013.  

Revy 

I januari och februari deltog medlemmar i 10 föreställningar i revyn ”Årsta Monarki -bara 

nys”. Under året samlades medlemmarna vid ett möte för utvärdering av revyn.  



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 

förärades med fribiljetter till föreställningarna. 

Sammanlagt har ca 800 personer sett revyn ”Årsta Monarki -bara nys” 

Under sommaren 2013 påbörjades arbetet inför revysäsongen 2014. Medlemmarna skrev 

nytt material och repetitioner inleddes under ledning av Ursula Fogelström, som fortsatte 

som vår regissör. 9 personer utkristalliserades som ensemble och vår femmannaorkester 

arbetade fram musikarrangemangen. Anne-Lie Hedin har varit behjälplig med individuell 

skådespelarträning. 

Allt kringarbete som omfattar allt från affischering, inköp till servering, rekvisita och 

materialproduktion har gjorts av föreningens medlemmar. 

Annan produktion 

I samverkan med Brian Burns, irländsk musiker, framfördes hans föreställning ”Innocence 

lost” på Årsta teater. Skådespelaren Niall Balfe, medverkade. 

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

Årsta Kåntry finns på repertoaren och erbjuds till allmänhet och föreningar 

Årsta Kåntry 

En abonnerad föreställning har getts under 2013. 

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

Årsta Scenfolk har för avsikt att genomföra Kulturvandring med skådespel. Projektet innebär, förutom 

sedvanlig guidning, att vi spelar upp ett litet skådespel med anknytning till platsen och historien på ett antal 

stationer. 

Kulturvandring 

Den 6 juni deltog sju 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.  

Flera medlemmar är intresserade av att delta i kulturvandringar med scenerier och under 

året har diskussioner förts hur vi ska utveckla denna verksamhet.  

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

Allsångskvällar arrangeras under sommarmånaderna.  
 

Allsångskvällar 

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 ca 200 personer. 



Vid tre tillfällen under året har föreningen anlitats för allsång på Kosmo äldreboende i 

Årsta. 

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

Föreningen har för avsikt att anordna någon form av kursverksamhet för vidareutveckling av föreningens 
medlemmar och produktion.  

 
Medlemmarna i revygruppen har fått fördjupad skådespelarträning utifrån tilldelade roller 

i revyn. Någon kursverksamhet har av tidsbrist inte anordnats. 

Scenisk verksamhet    Från arbetsplan 

Enskilda medlemmar uppmuntras starta produktioner av mindre format. 

Ingen produktion har genomförts. 

Annan verksamhet 

Medlemsmöten 

Avslutningsfest hölls för revydeltagarna när alla föreställningarna var över samt har 

revydeltagarna samlats för utvärdering av revyn.  

Årsmöte genomfördes i mars månad. 

Annan verksamhet    Från arbetsplan 

I samverkan med Föreningen Årstablick genomförs Valborgsmässofirande på Årstaliden och föreningens 

medlemmar bistår med hjälp vid torsdagsdanserna under sommaren. 

Samverkan med Årstablick 

Flera av Årsta Scenfolks medlemmar har deltagit i Valborgsmässofirandet anordnat av 

föreningen Årstablick. Med stor entusiasm har föreningsmedlemmar tagit hand om 

fiskdammen där 500 godispåsar gick åt som smör i solen. Under Årstablicks dansaftnar 

under sommaren har föreningsmedlemmar haft möjlighet att hjälpa till med servering av 

kaffe och tilltugg.  

Rädda Årsta Teater 

Under 2012 påbörjades en namninsamling för att få till stånd en upprustning av 
teatern. Den 21 september genomfördes en stödkonsert på Årsta teater med i Årsta 
boende etablerade artister. En lista för enskild sponsring av stolar till teatern har 
samlat ett antal underskrifter. 
 
Föreningen har aktivt arbetat med att påverka myndigheter och beslutsfattare för att 
sätta fokus på Årsta teaters behov av upprustning. Namnlistorna med 3900 
namnunderskrifter har ännu inte kunnat överlämnas till Familjebostäder. 
 
 

 



Studieverksamhet 

Studieverksamhet    Från arbetsplan 

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

genomförs i studiecirkelform i samverkan med ABF. 

Föreningens verksamheter har bedrivits i studiecirkelform i samverkan med ABF. Under 

årets revyarbete har föreningen haft en Skrivargrupp, Textinlärningsgrupp, en grupp ”Från 

idé till föreställning” med Ursula Fogelström som regissör och en grupp för 

Musikarrangemang. Även Kulturvandring inkl förberedelse med träning har genomförts i 

studiecirkelform genom ABF. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är stabil. Ett bidrag för inköp av ljusteknik har utlovats av Föreningen 

Årstablick.  

Information och marknadsföring 

Scena nyheter 

Årsta Scenfolks elektroniska nyhetsbrev har skickats ut vid 3 tillfällen under året. 

Nyhetsbrevet har under året gjorts publikt, de som köpt biljetter till våra föreställningar 

har också fått vårt nyhetsbrev. 

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. Fr o m i år har vi också möjlighet att ta emot betalningar för biljetter 

via hemsidan. 

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

banderoll för marknadsföring av revyn 2014 har varit uppsatt på Årsta Torg fr o m 

november 2013. 

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

Facebook har också använts för att marknadsföra revyn genom arrangemangsinfo. 

Uppropet för att Rädda Årsta Teater finns också på www.namninsamlingar.se . 

DirektPress Årsta-Enskede och Mitt i Söderort har skrivit artiklar i samband med revyn 2013 

och 2014. 

 

 

 

 

http://www.namninsamlingar.se/


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             Anders Djerf           Bo Högstedt        Britt-Inger Wiklund     

 

Tord Anjegård         Anna Ericson          Li Hoffström 

 

 

 

  



 

 
 

        

         

  

EKONOMISK REDOVISNING  

    

   

2013 

    

         

         RESULTATRÄKNING 

  

 2013-12-31 
 

 2012-12-31 Budget 2013 

 

         Intäkter: 

        

         Medlemsavgifter 
  

4 600,00 
 

5 050,00 5 000,00 
 Biljettintäkter 

  
122 855,00 

 
85 880,00 0,00 

 Programförsäljning 
  

0,00 
 

1 280,00 0,00 
 Annonsintäkter 

  
22 500,00 

 
9 600,00 0,00 

 Bidrag 
   

20 400,00 
 

25 620,00 0,00 
 Servering 

   
20 648,00 

 
21 714,00 0,00 

 Gåvor 
   

950,00 
 

170,00 0,00 
 Övriga intäkter 

  
1 595,00 

 
589,00 10 000,00 

 Projekt 
   

0,00 
 

0,00 140 000,00 
 

    

193 548,00 
 

149 903,00 155 000,00 

 

         Kostnader: 

       

         Projekt 
   

13 835,00 
 

0,00 100 000,00 
 Lokalhyra 

   
49 585,00 

 
30 585,00 0,00 

 Övriga hyreskostnader 
  

3 075,00 
  

0,00 
 Datakommunikation 

  
1 282,50 

 
1 282,50 2 000,00 

 Servering 
   

15 174,50 
 

7 321,00 0,00 
 Tryck- och papperskostnad 

 
22 988,00 

 
4 503,00 5 000,00 

 Porto 
   

387,00 
 

0,00 1 000,00 
 Köpta tjänster 

  
58 357,00 

 
48 190,00 0,00 

 Övriga revykostnader 
  

16 363,00 
 

12 954,60 0,00 
 Övrigt material 

    
9 292,00 0,00 

 Representation 
  

118,00 
 

4 289,00 0,00 
 Medlemsavgifter 

  
1 350,00 

  
0,00 

 Utbildning 
      

0,00 
 Övriga kostnader 

  
10 841,10 

 
5 061,00 8 000,00 

 Investeringar/inköp/avskrivning 
 

23 933,00 
 

18 370,00 30 000,00 
 

    

217 289,10   141 848,10 146 000,00 

 Reserverat för framtida produktion 
    

9 000,00 
 

         Resultat före  finansiella intäkter  
      och kostnader 

  
-23 741,10 

 
8 054,90 

  

         Övriga finansiella kostnader 
 

-606,00 
 

-550,00 
  

         Resultat efter finansiella intäkter  
 

-24 347,10 
 

7 504,90 
  kostnader 

        

         Årets resultat 

  

-24 347,10   7 504,90   

 

          
 
         



 

 
 

        

  

EKONOMISK REDOVISNING  

    

         

         

         

         BALANSRÄKNING  

  

 2013-12-31 

 

 2012-12-31 

  

         TILLGÅNGAR 
       Kassa 

   
1 624,50 

 
1 877,50 

  Bank 
   

68 336,19 
 

26 566,29 
  Andelar 

   
200,00   200,00 

  Inventarier 
   

37 783,00 
 

50 276,00 
  Fordringar 

   
14 500,00 

 
2 000,00 

  

    

122 443,69 

 

80 919,79 

  

         SKULDER 

        Leverantörsskulder 
  

26 759,00 
 

0,00 
  Kortfristiga skulder 

  
22 144,00 

 
4 181,00 

  Reserverat Årsta Teater 
 

13 835,00 
 

0,00 
  Reserverat teknikinköp 

 
7 314,00 

 
0,00 

  Eget kapital 
  

76 738,79 
 

69 233,89 
  Årets resultat 

  
-24 347,10 

 
7 504,90 

  

    

122 443,69 

 

80 919,79 

   

 

 

  





 

ARBETSPLAN 2014 

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 instutitioner 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. På äldreboendet 

KOSMO planeras också allsångsframträdanden. 

 
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 fördjupas 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 få till stånd en upprustning 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 samt har möjlighet till 
förvaring av rekvisita i Folkets Hus källarutrymmen. 
 

 
PRELIMINÄR ARBETSPLAN 2015 
 
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 2015 avser föreningen att genomföra dessa aktiviteter: 
 

 Revyn framförs på Årsta Teater under jan – mars 2015. 

 Kulturpromenaden genomförs under sommaren 2015. 

 Allsångskvällar på Årstaliden genomförs under sommarmånaderna. Allsång hos KOSMO 

upprätthålls. 

 

 

De allmänna delarna i föreningens arbetsplan 2014 är också applicerbara för 2015. 

  



        

 
 

      

       

   

Budget 2014 
  

       

       
Intäkter: 

   
2014 

 
2013 

Medlemsavgifter 
  

          5 000,00     

 
       5 000,00     

Projekt 
   

       150 000,00     

 
    140 000,00     

Övrigt 
   

         10 000,00     

 
      10 000,00     

    
     165 000,00         155 000,00 

       

       Kostnader: 
      Projekt 
   

       100 000,00     

 
    100 000,00     

Data 
   

          2 000,00     

 
       2 000,00     

Porto 
   

          1 000,00     

 
       1 000,00     

Trycksaker 
   

          5 000,00     

 
       5 000,00     

Investeringar/inköp 
  

         30 000,00     

 
      30 000,00     

Övrigt 
   

         10 000,00     

 
       8 000,00     

Reserverat för framtida produktion          17 000,00     

 
       9 000,00     

    
     165 000,00     

 
  155 000,00     

        

  



1. Medlemsavgift och ersättningar 
  
Styrelsen föreslår  
 
att    medlemsavgiften för 2015 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.  
 
 


