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Örebro Riksteaterförening
Örebro Riksteaterförening är en ideell riksteaterförening som verkar för att invånare i Örebro
kommun ska få tillgång till scenkonst av hög kvalité.

Styrelse
Johan Zimmermann
Linda Persson
Anders Lindqvist
Adele Karlsson
Lisa Sandström Nord
Karin Strid
Daniela Nailin Araya
Marie Persson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare

Frida Mehlin

Anställd

Karin Strid valde att avsluta sitt uppdrag i styrelsen i maj. Se Protokoll #3.
Daniela Nailin Araya valde att avsluta sitt uppdrag i styrelsen i augusti. Se Protokoll #4.
Marie Persson valdes in som ordinarie ledamot i augusti. Se Protokoll #4
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Styrelse och personal har haft löpande kontakt däremellan med AU – arbetsutskott.

Årsmöte
Årsmötet hölls 5 mars 2017.

Personal
Frida Mehlin

Verksamhetsledare 75 %

Revisorer
Kerstin Lindqvist och Marianne Dahlberg

Redovisning
Datek HB Agnetha Sinclair

Valberedning
Berith Tedsjö Winkler och Kerstin Nilsson
Medlemmar
Ordinarie medlemmar
Föreningar
Organisationer/företag
Ungdomar

354
3
3
17

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna, som beslutas av Riksteaterns kongress och gäller samtliga riksteaterföreningar i
Sverige. Medlemsavgiften för ordinarie medlem höjdes enligt kongressbeslut som togs 2015 till 150
kr/år.
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Ordinarie medlem
Familjemedlem
Studerande-/ungdomsmedlem
Företags-/föreningsmedlem

150 kr/år (varav 80 kronor går till föreningen)
80 kr/år (varav 40 kronor går till föreningen)
50 kr/år
300 kr/år

Medlemsförmåner
•
•
•
•

Scenpass Sverige ger rabatter på många scener/teatrar i hela Sverige.
Under 2016 ändrade föreningen biljettpriserna för medlemmar till att bli än mer
förmånligare.
Örebro Riksteaterförening skickar ut säsongsprogram och medlemsbrev med information om
föreningens föreställningar och övriga aktiviteter.
Möjlighet att bli ambassadör för föreningen

Medlemsaktiviteter
Årsmöte
Året började med att medlemmarna bjöds på underhållning efter årsmötet.
Medlemskväll
Föreningen bjöd under hösten in medlemmarna för en kväll för att umgås och ges chansen till att
påverka innehållet i kommande repertoar. Kvällen avslutades med rundvandring på Hjalmar
Bergmanteatern. Det arbete som medlemmarna gjorde med att önska repertoar låg senare till grund
för de föreställningar som styrelsen skickade in som bokningsförfrågningar.
Ambassadörerna
Arbetet med att vårda och rekrytera gamla och nya ambassadörer till föreningen har fortsatt och
verkligen blommat ut. Hösten 2017 åkte ambassadörerna till Nora för att se en föreställning samt bo
över på hotell och ha en kick-off. Året 2018 inleddes med en ambassadörsträff där föreningen fick 6
stycken nya ambassadörer. En skriftlig överenskommelse har tagits fram för att på ett konkret sätt ge
ambassadörerna förståelse i vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig tillbaka.
Föreningen har i dagsläget 18 stycken ambassadörer.
Medlemsbrev
Under verksamhetsåret har föreningen gjort fem stycken utskick till våra medlemmar via brev och epost.
Sociala medier
Föreningen håller sina medlemmar och andra intressenter uppdaterade genom sociala medier om
föreningens arbete. I dessa kanaler har även tävlingar utlysts.

Föreställningar
Våren
Datum

Föreställning

Besökare

Beläggning

2017-02-10
2017-02-11
2017-02-11

Vit kanin Röd kanin
Ska vi va?
Ska vi va?

90
INSTÄLLT
INSTÄLLT

100%
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2017-03-05
2017-03-18
2017-03-18
2017-03-29
2017-04-08
2017-04-08
2017-04-09
2017-10-14
2017-10-14
2017-10-15
2017-10-22
2017-11-11
2017-11-18
2017-11-18
2017-11-23
2017-12-02
2017-12-02
2017-12-07

Rid i natt
Så gör prinsessor
Så gör prinsessor
Possible Impossible
Barbie-Nils och pistolproblemet
Barbie-Nils och pistolproblemet
Emil Jensen
Räven i den kolsvarta natten
Räven i den kolsvarta natten
Bernardas hus
KINEMA
Zebrafinken
Äta själv
Äta själv
Dimensioner
Min lillasyster kanin
Min lillasyster kanin
Olydnad

386
80
80
186
46
42
522
80
80
213
142
90
80
49
179
80
80
112

66%
100%
100%
74%
58%
53%
92%
100%
100%
100%
24%
100%
100%
61%
51%
100%
100%
19%

Totalt publikantal under 2017: 2,617

Samarbeten
Örebro Riksteaterförening har en rad etablerade samarbeten. Utöver dessa etablerade samarbeten
har föreningen ambitionen att synas på mässor, skolor och olika nätverksträffar som exempelvis
Promotionfrukost.
Örebro Kommun och Stadsbiblioteket - barnteaterföreställningar
Under verksamhetsåret 2017 har Örebro Riksteaterförening fortsatt samarbetet med Örebro
Kommun och Stadsbiblioteket kring barnteaterföreställningar som har hållits i teaterkaféet på
Hjalmar Bergmanteatern. Detta med ekonomiskt bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen.
Tillsammans har vi arrangerat 6 föreställningar.
Utöver bidraget för barnteaterverksamheten, erhöll föreningen också ett anslag från Örebro
Kommun (Se bilaga Resultatrapport).
Riksteatern nationellt och regionalt
Föreningen har bl.a. deltagit på Anbud Live och Utbudsdagen i Västerås. Vår tjänsteperson har
regelbundet kontakt med Riksteatern kring föreställningar och medlemsrekrytering.
Vi ingår i styrelsen på regional nivå och har genom detta deltagit i länets inspirationsdagar för
samtliga teaterföreningar i länet. Verksamhetsledaren har under året suttit som adjungerad i den
regionala styrelsen.
Teater Martin Mutter
För att möjliggöra ett bredare och mer varierat utbud av scenkonst har vi inlett ett samarbete med
Teater Martin Mutter som har en mindre scen och därmed förutsättningar att sätta upp andra typer
av föreställningar.
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Teckenspråkig scenkonst
Under året har Örebro Riksteaterförening, Örebro länsteater och Dövas Förening samarrangerat två
teckenspråkiga föreställningar. Styrelsen har förstärkt samarbetet genom att två av
styrelseledamöterna är teckenspråkiga.
Vi har även förnyat avtalet med Örebro Länsteater gällande arrangerandet av teckenspråkig
scenkonst.
Finskt förvaltningsområde
Under 2017 föreningen arrangerat en föreställning med ett finskt nycirkus kompani för att
uppmärksamma Finlands firande av 100 år som självständigt land.
Stora teaterföreningsgruppen
Tillsammans med nio andra riksteaterföreningar ingår vi i gruppen som kallas Stora
teaterföreningsgruppen. Kriterierna för att vara med i gruppen är tillgång till stor scen eller anställda.
Gruppen har kontinuerlig kontakt och möten förläggs ofta i samband med andra arrangemang som
Riksteatern anordnar. Gruppens syfte är att informera varandra om intressanta framtida
arrangemang, vara en referensgrupp till Riksteatern centralt och utbyta erfarenheter mm.
Svensk Scenkonst
Föreningen är medlem i branschorganisationen Svensk Scenkonst.

Uppföljning av mål i verksamhetsplan
Nedan redovisas resultatet av genomförda aktiviteter under 2017.
•

Örebro Riksteaterförening ska få en ekonomi i balans.
Aktivitet: marknadsföring, medlemsrekrytering och medlemsvård.
Resultat: Ekonomi i balans har inte uppnåtts på grund av för låg beläggning. Antalet
medlemmar har ökat, vi har utvecklat vår marknadsföring med nya kanaler och våra
ambassadörer har visat ett stort engagemang för att sprida information. Vi har jobbat med
att ta fram företagspaket och utvecklat möjligheter till sponsring.

•

Örebro Riksteaterförening ska ha en ekonomisk långsiktig plan för arrangemang för barn och
unga samt arrangemang på andra språk tillsammans med Örebro Kommun.
Aktivitet: vi kallar till dialogmöte med representanter från Örebro kommun.
Resultat: Vi har bett om en dialog med Örebro kommun kring samverkan utan framgång.

•

Örebro Riksteaterförening och Dövas förening i Örebro ska utarbeta en plan för
samarrangemang av teckenspråkig scenkonst i Örebro.
Aktivitet: tillsammans med Dövas förening och Örebro länsteater ta fram en gemesam plan
för teckenspråkig scenkonst i Örebro.
Resultat: Avtal och plan är framtagen.

•

Örebro Riksteaterförening har utökat antalet företagsmedlemmar med ytterligare 5.
Aktivitet: jobba vidare med och ta fram ett förslag på företagspaket.
Resultat: Styrelsen tog beslutet att inte arbeta vidare med aktiviteten (se punkten ekonomi i
balans).
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Slutord från ordförande
Vi lämnar ytterligare ett år bakom oss. Verksamhetsåret 2017 har i stor utsträckning handlat om våra
medlemmar. Vi har i styrelsen, tillsammans med vår verksamhetsledare, jobbat för att våra
medlemmar ska känna sig delaktiga i vårt arbete. Vi har även lyckats utöka antalet ambassadörer och
utvecklat vårt samarbete med dem. Numera finns även ett dokument som beskriver vad man som
ambassadör får och vad man förväntas göra.
Året har, som tidigare år, handlat en hel del om att få balans i ekonomin. En del av de saker vi gjort i
detta avseende är att vi har analyserat och lagt om våra marknadsföringsinsatser för att locka en
större publik. Vi har även påbörjat ett arbete där vi tittar på hur vi kan samarbeta med näringslivet i
Örebro. En stor och viktig del i detta arbete kommer även från våra ambasadörer som varit behjälplig
med att sprida vårt marknadsföringsmaterial.
Trots arbetet med att få föreningens budget i balans så har styrelsen varit noggranna med att Örebro
Riksteaterförening ska erbjuda Örebroarna ett brett utbud av scenkonst med allt från klassisk teater,
musik, nycirkus, dans, teater på teckenspråk till barnteater. Som tillägg i detta arbete har vi även
utvecklat ett samarbete med Teater Martin Mutter för att kunna erbjuda föreställningar som passar
för en mindre scen.
Jag vill framföra mitt varma tack till alla medlemmar, till styrelsen för det engagemang som var och
en har visat och all den tid som var och en har avsatt under verksamhetsåret. Jag vill också rikta ett
stort tack till föreningens verksamhetsledare som tagit ett stort ansvar för att driva verksamheten
framåt. Ett särskilt tack vill jag även framföra till vår växande grupp ambassadörer som gör ett
ovärderligt arbete med att synliggöra oss som förening.

För Örebro Riksteaterförening

Johan Zimmermann
Örebro den 20 februari 2018

Styrelsen 2017/2018
…………………………………………………

…………………………………………………

Johan Zimmermann
Ordförande

Linda Persson
Vice ordförande

…………………………………………………

…………………………………………………

Anders Lindqvist
Kassör

Adele Karlsson
Ledamot

…………………………………………………

…………………………………………………

Lisa Sandström Nord
Ledamot

Marie Persson
Ledamot
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