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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2019 
 
1. Öppnande 

 
2. Fastställande av föredragningslista. 

 
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 
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 Årsta Scenfolk                                   
Verksamhetsberättelse 2018            

 
 
Styrelsen 
Under 2018 har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. Följande personer 
har ingått i föreningens styrelse: 
 
Brigitte Furch  Ordförande  Vald 2017 på 2 år 
Gunnar Aneer                   Vice ordförande             Vald 2018 på 2 år                                       
Bo Högstedt                    Kassör                           Vald 2018 på 2 år 
Britt-Inger Wiklund                   Sekreterare                   Vald 2018 på 2 år 
Tord Anjegård                   Styrelseledamot Vald 2017 på 2 år 
Anna Ericson  Suppleant  Vald 2017 på 2 år 
Li Hoffström  Suppleant  Vald 2017 på 2 år 
 
 

Revisorer 
Björg Gustafsson och Birgitta Klepke, ordinarie revisorer samt Jan Vejstad, 
revisorssuppleant.                  
       
Medlemsantal 
Vid årsskiftet hade föreningen 43 medlemmar.  
 
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 i huvudsak samverkat med föreningen Årstablick. 
 
 
Rekrytering                                       Från arbetsplan 
Aktiv rekrytering kommer att genomföras inför olika produktioner.  
 

20 nya medverkande rekryterades till Scenfolkets kör, informellt kallad 
Scensångarna. 
 
       
Information och marknadsföring                                                                                     Från arbetsplan  
Årsta Scenfolk har för avsikt att bli bättre på att sprida information om föreningens verksamhet. 
Nyhetsbrev har skickats ut inför föreställningar mm. 
 
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 sätter upp ett folklustspel alternativt revy. En grupp inom Årsta scenfolk arbetar med 

ytterligare en produktion. 

Revy ”Oro i paradiset” 
Efter att i några år ägnat oss åt Årsta Monarki och följderna av politikernas 
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njugghet mot Årsta avskaffade vi monarkin och tog oss tillbaka till en nummerrevy. 

Omsorgen och oron över sakernas tillstånd i Paradiset Årsta, Sverige, världen och 

Jorden är fortfarande lika stor och det speglades förstås i årets revy. Tidens 

skeenden och trender ska på något sätt belysas som sig bör. 

  

 
2) Årsta Scenfolk har avsikt att den 6 juni anordna en Familjedag med musik, dans och andra aktiviteter 

vid dansbanan vid Årstaliden. Samma dag planeras att genomföra guidad kulturvandring med 

skådespel på Årstafältet där medlemmar längs med vandringen spelar upp scenerier med anknytning 

till platsen och historien. 

Familjedag anordnades den 6 juni. 
Kaffeservering fanns hela familjedagen. Barnaktivitet var barndans som anordnades 
av Corazon. En trollkarl roade barnen. Ca 400 deltagare. 

 

Kulturvandring med scenerier genomfördes på Årstafältet den 6 juni. Medlemmar 
deltog i olika scenerier vid kulturvandringen som med Bitte Fossmo som guide. 
Texter med anknytning till platsen och historien har skrivits av medlemmarna. 
Kaffeservering anordnades vid vandringens slut. 30 deltagare. 

 

3)    Årsta Scenfolk arrangerar allsångskvällar på Årstaliden under sommarmånaderna.    
       Allsångsframträdanden genomförs, vid förfrågan, även till andra intresserade. I  
       anslutning till julhelgen anordnar Årsta Scenfolk allsång i form av Jul-Singalong. 
 

Tre allsångskvällar under sommaren anordnades på Årstaliden. Revyorkestern, 
förstärkt med dragspelare Bo Rönngren, stod för musiken och flera medlemmar 
turades om att leda allsången. I anslutning till allsångskvällarna serverades kaffe 
med tilltugg. Allsångerna besöktes av ca 150 personer 
 
Jul-singalong genomfördes i december med ca 50 personer. 

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

En medlem i Årsta scenfolk startade en blandad kör under höstterminen. Kören har 
27 sångare varav 26 är medlemmar i Årsta Scenfolk. I december, efter 10 
övningstillfällen, genomfördes en körkonsert. Därefter blev det allsång, jul-
singalong. Många bakade till kaffeserveringen. Vänner och bekanta deltog i 
allsången. 

 
 
5) Samverkan med Årsta Biblioteks Vänner återupptas under året. 

Samarbete med Årsta Bibliotek har inte återupptagits under året. 
 
6) Samverkan med PRO kring aktiviteter såsom körsång. 

Medlemmar i PRO var mycket positiva till att Årsta Scenfolk startade en kör. PRO 
har sett till att informera sina medlemmar och därmed har flera körsångare kommit 
från PRO. 
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Annan verksamhet                                                                                                            Från arbetsplan 
I samverkan med Föreningen Årstablick genomförs Valborgsmässofirande på Årstaliden och föreningens 
medlemmar bistår, i mån av behov, med hjälp vid torsdagsdanserna under sommaren. 
 

Flera medlemmar i Årsta Scenfolk har bistått Årstablick med hjälp vid 
Valborgsmässofirandet på Årstaliden samt kaffeservering vid anordnade danser. 
  

  

Studieverksamhet                                                                                                             Från arbetsplan 

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

genomförs i studiecirkelform i samverkan med ABF. 

 
Årsta Scenfolk har anordnat studiecirklar i samverkan med ABF. Bidrag har också 
erhållits för varje föreställning samt allsångskvällarna och Kulturvandringen. ABF 
sköter den administrativa hanteringen runt arvode till regissören. 
 
Medlemskap                                                                   Från arbetsplan 
Årsta Scenfolk innehar medlemskap i Sveriges Arbetarteaterförbund. 
Årsta Scenfolk är andelsägare (2 andelar) i Årsta Folkets Hus.  

 
Föreningen har under året varit medlem i Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF) samt 
andelsägare i Årsta Folkets Hus, två andelar.  

 

Årsta teater 
Under året har Folkets hus styrelse beslutat att hyra ut Årsta teater och lokal 
Loftet ovanför teatern till Stockholms stadsteater. Stockholms Kulturhus, där 
stadsteatern har sina lokaler, stänger 2019 och halva året 2020 för renovering. 
Årsta Scenfolk har inte någon möjlighet att ha föreställningar på Årsta teater under 
denna period. Rekvisitarummet i anslutning till teaterlokalen har tömts och Årsta 
Scenfolks rekvisita förvaras i huvudsak i Folkets hus källarlokal och skyddsrum. 

 
Lokalfrågor 
Årsta Scenfolk disponerar kostnadsfritt en del av förrådsutrymmen i Folkets hus. 
 
Föreningens huvudsakliga hemvist har varit i en lokal, Siljansvägen 60, som tillhör 
Grängens bostadsrättsförening och som hyrs kostnadsfritt genom Brigitte Furch som 
bor i föreningen. Körsången har anordnats i Grängerian, en stor lokal i samma 
förening, för vilken Årsta Scenfolk betalar hyra.  
 
Ekonomi 
Ekonomin och likviditeten är fortsatt god. Familjedagen blev en succé både publikt 
och ekonomiskt. I och med utgången av 2018 är samtliga inventarier (teknisk 
utrustning) avskrivna. 
 
Information och marknadsföring 
 
Scena nyheter 
Årsta Scenfolks elektroniska nyhetsbrev har skickats ut under året. Nyhetsbrevet 
skickas till våra medlemmar och andra intresserade samt till de som köpt biljetter 
till revyn via internet. 
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Hemsida och mediekontakter 
Årsta Scenfolks hemsida har under året uppdaterats. Det finns möjlighet för 

medlemmar att blogga på hemsidan. På hemsidan har intresserade kunnat 

beställa biljetter till föreställningarna och även betala dem där. Vi nyttjar 

biljettservice via Kulturbiljetter. 
 
Genom affischering har vi nått ut med information om de verksamheter vi har 
anordnat. En banderoll för marknadsföring av revyn 2018 har varit uppsatt på Årsta 
Torg. 
 
Våra arrangemang har gratisannonserats via annonser i lokalpressen och i de större 
dagstidningarna. Därtill har affischer satts upp på ett stort antal föreningstavlor i 
Årsta och vid de större produktionerna även runt om i Söderort. 

 
På Facebook finns Årsta Scenfolks allmänna grupp. Facebook har också använts för 
att marknadsföra revyn genom arrangemangsinfo. 
 
 
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 
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EKONOMISK REDOVISNING  

   2018   

       

       

RESULTATRÄKNING   2018-12-31   2017-12-31 

       

Intäkter:       

       

Medlemsavgifter   8 400,00  4 400,00 

Deltagaravgifter   10 900,00  0,00 

Biljettintäkter   89 930,00  79 730,00 

Annonsintäkter   13 050,00  14 300,00 

Bidrag    2 260,00  24 000,00 

Servering   24 984,76  12 825,00 

Gåvor    50,00  0,00 

Övriga intäkter   1 984,00  2 000,00 

    151 558,76  137 255,00 

       

Kostnader:      

       

Lokalhyra   22 870,00  2 390,00 

Övriga hyreskostnader  8 215,00  250,00 

Datakommunikation   1 335,00  1 315,00 

Servering   10 799,00  9 347,00 

Tryck- och papperskostnad  15 528,00  10 673,00 

Scenografi   7 277,00  20 787,00 

Köpta tjänster   51 359,00  67 661,00 

Övriga föreställningskostnader  17 882,60  1 937,00 

Övrigt material   515,00  2 558,00 

Representation   345,00  400,00 

Medlemsavgifter   1 323,00  693,00 

Rättighetskostnader  0,00  8 533,00 

Övriga kostnader   2 924,00  6 608,21 

Investeringar/inköp/avskrivning  3 351,00  3 722,00 

    143 723,60  136 874,21 

Reserverat för framtida 
produktion     

       

Resultat före  finansiella intäkter      

och kostnader   7 835,16  380,79 

       

Övriga finansiella kostnader  -5 132,23  -1 950,50 

       

Resultat efter finansiella intäkter   2 702,93  -1 569,71 

kostnader      

       

Årets resultat   2 702,93  -1 569,71 
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    EKONOMISK REDOVISNING  

    2018   

       

       

      BUDGET 

RESULTATRÄKNING   2018-12-31  2018 

       

Intäkter:      
Föreningens interna 
verksamhet 8 450,00                 5 000,00     

Aktiviteter      

Revy    110 340,00  110 000,00     

Teater    0,00   

Kör    11 751,00   

Allsång    18 602,76     6 000,00     

Kulturpromenad   2 415,00     5 000,00     

    151 558,76  126 000,00     

        

        

Kostnader:       
Föreningens interna 
verksamhet 5 873,00   13 000,00     

Avskrivning   3 351,00   

Aktiviteter:       

Revy    107 196,80             110 000,00     

Teater    3 903,80   

Kör    13 446,00   

Allsång    9 453,00                 3 000,00     

Kulturpromenad   500,00                         -       

    143 723,60  126 000,00 

       

Finansiella kostnader  5 132,23   

Årets resultat   2 702,93   

    151 558,76   
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  EKONOMISK REDOVISNING  

    2018   

       

       

       

BALANSRÄKNING    2018-12-31   2017-12-31 

       

TILLGÅNGAR      

Kassa    5 905,00  -272,00 

Bank    89 085,22  110 040,29 

Andelar    200,00   200,00 

Inventarier   0,00  3 351,00 

Fordringar   0,00  8 000,00 

    95 190,22  121 319,29 

       

SKULDER      

Leverantörsskulder  0,00  34 794,00 

Kortfristiga skulder  6 718,00  0,00 

Reserverat teknikinköp  337,00  1 093,00 

Eget kapital   85 432,29  87 002,00 

Årets resultat   2 702,93  -1 569,71 

    95 190,22  121 319,29 
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R E V I S I ON S B E R Ä T T E L S E 
för Årsta Scenfolk 
 
 
Vi har granskat bokslutet, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2017. 
 
Bokslutet har upprättats enligt god revisionssed. 
 
Granskningen har ej givit anledning till anmärkning. 
 
Vi tillstyrker 
 
att  resultat- och balansräkning fastställs 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
Stockholm 2018-02-13 
 
 
Björg Gustafsson  Birgita Klepke 
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        ARBETSPLAN 2019 
 
 
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. 
 
Information och marknadsföring 
Årsta Scenfolk har för avsikt att bli bättre på att sprida information om föreningens 
verksamhet. 
 
Scenisk verksamhet 
Den sceniska verksamheten bygger på medlemmarnas intresse och vilja. Därför 
fastställs verksamheten i föreningen efter önskemål från medlemmarna. 
 

1) Årsta Scenfolk sätter upp ett folklustspel, Söder om Slussen, under sommaren 
på Årstaliden  
 
2) Årsta Scenfolk har för avsikt att den 6 juni anordna en Familjedag med 
allsång på Årstaliden. 

 

3) Årsta Scenfolk arrangerar allsångskvällar på Årstaliden under 
sommarmånaderna.    
 Allsångsframträdanden genomförs, vid förfrågan, även till andra intresserade. I  
 anslutning till julhelgen anordnar Årsta Scenfolk allsång i form av Jul-Singalong. 
 
4) Scenfolkets kör fortsätter att sjunga.  
 
5) Enskilda medlemmar uppmuntras att arbeta fram och att starta produktioner 
av olika format. 

 
 
Annan verksamhet 
I samverkan med Föreningen Årstablick genomförs Valborgsmässofirande på 
Årstaliden. 
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Studieverksamhet 

Analysarbete, repetitionsarbete, skrivarbete och annat som hör samman med 

föreställningsproduktion genomförs i studiecirkelform i samverkan med ABF 

 

Föreningens medlemskap 

Årsta Scenfolk är medlem i Sveriges Arbetarteaterförbund. 

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

 

 

 

 

PRELIMINÄR ARBETSPLAN 2020 

 

Flera delar i föreningens verksamhet är återkommande varje år.  

Under 2020 avser föreningen att genomföra dessa aktiviteter: 

 

• En eller flera scenproduktioner  

• Allsångskvällar på Årstaliden under sommarmånaderna 

• Allsång i form av Jul-Singalong i anslutning till julen  

 

 

De allmänna delarna i föreningens arbetsplan 2019 är också applicerbara. 
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BUDGET 2019 

      

      

 Intäkter:    

 Medlemsavgifter  5 000,00  

 Föreställning  110 000,00  

 Kör   15 000,00  

 Allsång   15 000,00  

 Övriga intäkter  5 000,00  

    150 000,00  

      

      

 Kostnader:    

 Föreställning  110 000,00  

 Kör   15 000,00  

 Allsång   7 000,00  

 Administration  6 000,00  

 Övrigt   12 000,00  

    150 000,00  

      

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter och ersättningar 
Styrelsen föreslår 
 
att medlemsavgiften för 2020 ska vara 200 kr för vuxna 
 
att ersättning för havda kostnader i föreningens tjänst, mot uppvisande av kvitton 
utgår samt 
 
att vid tillfällen då det är relevant utgår reseersättning för bil enligt statlig 
skattefri norm f n 18,50 kr/mil. 


