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Inledning
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 1 januari till den 31 december 2016. 

Föreningen ser som sin uppgift att komplettera övrigt teaterutbud i Linköping med de bästa föreställ-
ningarna från turnerande teatrar i Sverige. KARIL är en av de 230 teaterföreningar i landet som är 
anslutna till Riksteatern – Sveriges turnerande nationalscen.

Sedan 2012 får KARIL verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden (KoF) för att anordna 
teaterföreställningar under eget administrativt och ekonomiskt ansvar. KARIL arrangerar även ett antal 
dansföreställningar där KoF har det ekonomiska ansvaret.    

KARIL:s huvudscen är Sagateatern. 

KARIL har ett brett kontaktnät med många samarbetspartners. Bland dessa bör nämnas Linköpings 
Kultur- och fritidsförvaltning, ung scen/öst, Östgötateatern, Skådebanan, Visit Linköping & Co, Regi-
on Östergötland/Dans i öst, Östgötamusiken och Regionbibliotek Östergötland.

Dans- och teaterintresserade kan gå med i teaterföreningen KARIL och blir då medlemmar i Rikste-
atern. KARIL:s medlemmar får Scenpass Sverige som ger rabatter på de flesta större teatrar i landet, 
inklusive Östgötateatern och Linköping Konsert & Kongress egna arrangemang.

Medlemmar
KARIL är länets största teaterförening och har 570 medlemmar. 64 % av medlemmarna är kvinnor, 
36 % är män, vilket är precis samma fördelning som för år 2015. 

Ser man till medlemmarnas ålder är medelåldern 63,1 år (en ökning med 1,9 år jämfört med 2015) och 
fördelningen mellan åldersgrupper ser ut som nedan (antal medlemmar på axeln till vänster).
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Arrangemang 2016

GRISMANIFESTET

16 februari 
EN KOMISK DEPRESSION

27 februari
GRISMANIFESTET

3 mars
FRAGMENT (DANS)

8 mars
VAR ÄR MITT HEM / SITARAHA

18 mars
THE KNOWLEDGE (DANS)

23 mars
EN DRUVA I SOLEN (BUSSRESA)

30 mars
MÄNNEN MED ROSA TRIANGEL

12 april
SCENER UR ETT ÄKTENSKAP

26 april
TIGERN

25 maj
HUR KÄNNS DET?

27 maj
REFUGEE STORY

9 februari 
KÄRLEKEN, DÖDEN OCH EN . . .
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Arrangemang 2016  forts.

Sagateatern i Linköping
den 11 oktober kl. 19.00

i samarbete med

Biljetter köpes via Tickster (www.tickster.com)
alternativt i biljettkassan en timme innan föreställning

14 september
FÖR ALLAS TREVNAD

29 september
MEETING YOU (DANS)

4 oktober
TOVE JANSSON - DEN AVSLÖJANDE . . .

11 oktober
ANKOMSTEN

20 oktober
I WISH HER WELL (DANS)

25 oktober
JUCK (DANS)

31 augusti
TALLEÝS FOLLY

3 november
HALLÅ, POPMUSIK, KICKAR . . . 

19 november
SVENSKA HIJABIS

23 november
FÄBOLAND

30 november
NINA - A STORY ABOUT ME AND  . . .
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Arrangemang 2016 - noteringar

Under året har vi samarrangerat ett antal föreställningar. Först i raden arrangerade vi tillsammans med Natur-
skyddsföreningen i Linköping föreställningen Grismanifestet, som inte bara handlar om klimathot, utan även 
om hur ondska, kallsinne, ignorans, begär och kortsiktighet förstör alla utsikter till en hållbar utveckling av 
planeten. Detta arrangemang ligger i förlängningen av Riksteaterprojektet Run for Your Life och följs under 
2017 upp med föreställningen Medan klockan tickar som är baserad på intervjuer med klimatforskare. 

I mars anordnade vi en bussresa till Motala, där Motala Teaterförening arrangerade Broadwayklassikern En 
druva i solen. Bussresan, som Karil bjöd på för att visa uppskattning för vår trogna publik, hade inlednings-
vis 55 platser. Intresset var dock så stort att vi fick hyra en stor 85-platsersbuss och resan blev en fantastisk 
upplevelse, på alla sätt.

I maj samarbetade vi med Gymnasiesärskolan Berzeliusskolan i arrangemanget av Hur känns det? där 
medverkande elever gestaltade känslorna arg, glad, ledsen, kär och rädd med hjälp av sång, dans, teater och 
bilder. Detta var något av det finaste som setts på Sagateatern.

I maj upprepade vi också samarbetet med VIDANS och Ödeshögs Kulturskola och gav dansföreställningen 
Refugee story. Föreställningen har skapats av initiativtagaren Eslam Al Hamdan tillsammans med danspe-
dagog Lotta Sabel Gustafsson och ungdomar av olika nationaliteter (t.ex. Syrien, Albanien, Afghanistan, 
Somalia och Sverige). Föreställningen gestaltar Eslams egen flykt från krig till ett tryggare Sverige och är en 
stark, känslosam historia som inte lämnar någon oberörd. Denna föreställning arrangerade vi även 2015.

I oktober samarrangerade vi Ankomsten, som är författaren Shaun Tans mest berömda bok, tillsammans med 
Regionbibliotek Östergötland. Föreställningen är ordlös och spelades med projektioner, häftig musik och en 
genial spårbunden rörlig scenografi. En i sin säregna märklighet fantastisk bok gavs ett lika fantastiskt och 
säreget sceniskt uttryck!

I november, slutligen, samarbetade vi med Visit Linköping & Co, då vi lyckades få en av de enbart sex Riks-
teaterföreställningar som Magnus Uggla gav av sin monolog Hallå! Popmusik, kickar å kläder. Föreställ-
ningen har hyllats av en enad kritikerkår och de nära 900 i publiken fann sig ha varit med om en helt unik 
Magnus Uggla-föreställning. 

Bland våra egna arrangemang kan man särskilt notera vår ”minifestival” i mars, bestående av två starka och 
gripande föreställningar; Var är mitt hem? och Sitaraha - stjärnorna. I den första föreställningen tar Danjin 
Malinovic med publiken genom en sann historia om lycka, krig, flykt och hopp. På ett unikt, rörande och 
levande sätt förmedlar skådespelaren hur det känns det att vara stämplad som en illegal människa och ger en 
målande bild av hur det är att starta ett nytt liv i ett nytt land.  I den andra berättar skådespelaren Monirah 
Hashemi med hjälp av teater, sång och dans om tre afghanska kvinnors levnadsöden från olika tidsepoker. 
Föreställningen handlar både om kvinnohistoria i Afghanistan och om den kvinnokamp som förs där idag. 
Sitaraha - stjärnorna spelas på svenska med sånger på dari vilket gjorde upplevelsen extra speciell för publi-
ken i allmänhet och för de inbjudna ensamkommande i synnerhet. En väldigt fin kväll! 

I oktober anordnade KARIL sin första dansföreställning i egen regi, med stöd av Region Östergötland. Efter 
att ha inhämtat inspiration på dansmässan i januari föll valet på svenska dansgruppen JUCK och deras nyska-
pande, normbrytande föreställning med samma namn. I föreställningen kontrasteras skoluniformsschablonen 
mot ett tufft, självmedvetet uttryck och en stenhård blick – här är vi och vi tar det utrymme vi behöver! 

Dansarna tar sig friheten att röra sig på ett sätt som bryter mot normen om hur tjejer ”ska” vara. JUCK hand-
lar om friheten att uttrycka sig, om sexualitet, om att ha kul och att vidga perspektiven på femininitet och 
genus men också om ömhet och kreativitet. Det är en föreställning som inspirerar och utmanar betraktaren att 
tänka i nya banor.

KARIL har också deltagit i Riksteatern Östergötlands och Dans i Östs nya dansprojekt som syftar till att få 
fram fler dansarrangörer och öka antalet dansföreställningar i länet. Under hösten har det hållits utbildnings-
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Publiksiffror
Under 2016 har vi ökat antalet besökare till 4 000 (från 3 600 år 2015). Den genomsnittliga belägg-
ningsgraden har varit 65 %, vilket är densamma som för år 2015. Fördelningen på föreställningar 
framgår nedan.

Datum Tid Föreställning Besökare Beläggning

2016-11-30 19:00 Nina - a story about me and Nina Simone 189 85%

2016-11-23 19:00 Fäboland 223 100%

2016-11-19 19:00 Svenska hijabis 184 83%

2016-11-18 13:00 Svenska hijabis 160 72%

2016-11-03 19:00 Hallå! Popmusik, kickar å kläder 867 96%

2016-10-25 19:00 JUCK 65 29%

2016-10-25 13:00 JUCK 120 54%

2016-10-20 19:00 I wish her well (dans) 101 45%

2016-10-11 19:00 Ankomsten 56 25%

2016-10-04 19:00 Tove Jansson - Den avslöjande tröstaren 223 100%

2016-09-29 19:00 Meeting you (dans) 96 43%

2016-09-14 19:00 För allas trevnad 122 55%

2016-08-31 19:00 Talley´s Folly 173 78%

2016-05-25 19:00 Refugee Story 80 36%

2016-05-21 19:00 Hur känns det? 65 29%

2016-04-26 19:00 Tigern 180 81%

2016-04-12 19:00 Scener ur ett äktenskap 201 90%

2016-03-30 19:00 Männen med rosa triangel 90 40%

2016-03-23 19:00 En druva i solen 82 96%

2016-03-18 19:00 The Knowledge (dans) 86 39%

2016-03-08 19:00 Var är mitt hem? / Sitaraha - stjärnorna 137 61%

2016-03-03 19:00 Fragment (dans) 61 27%

2016-02-17 19:00 Grismanifestet 40 89%

2016-02-16 19:00 En komisk depression 223 100%

2016-02-09 19:00 Kärleken, döden och en slät kopp kaffe 155 70%

3 979 65%

träffar kring hur man pratar om dans och om marknadsföring. KARIL har sedan länge ett uppdrag och ett 
väletablerat samarbete med kommunen runt dansföreställningar men deltar som bollplank för andra teaterför-
eningar samt för att nätverka och hämta inspiration.

Publiksamtal har anordnats i anslutning till föreställningarna Fragment, The Knowledge, Tigern, Meeting 
you och I wish her well. Samtalen är ett uppskattat inslag där publiken får möjlighet till ett fördjupat möte 
med produktionen/ensemblen.
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Årsmöte
Årsmötet ägde rum 9 februari 2016 på Sagateatern. Till ordförande respektive sekreterare för årsmötet 
valdes Lena Lundman och Linda Cederlind.  

Efter årsmötet bjöds medlemmarna på en lättare förtäring och musikföreställningen Kärleken, döden 
och en slät kopp kaffe, där Sara Lindh och Niklas Fransson underhöll med sånger och berättelser om 
stora och små drömmar; som att hitta kärleken eller rymma med ett tåg till Paris, bli en bättre förälder 
eller att få spränga ett berg, att hitta någon att dansa tango med eller att bara vara god . . .

Styrelsens sammansättning
Erik Malmberg, ordförande
Ulrika Reinholdsson, vice ordförande, repertoaransvarig
Gunnar Eriksson, kassör, webbansvarig
Linda Cederlind, ledamot, sekreterare 
Ulrika Cederberg, ledamot
Jessie Lewis Skoglund, ledamot

Revisorer
Hans Andersson, revisor
Stefan Maass, revisorssuppleant

Valberedning
Lennart Schilling

Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. Något arbetsutskott har 
inte inrättats eftersom akuta frågor bedömdes kunna lösas genom att hålla hela styrelsen ajour genom 
e-post.

I styrelsens arbetsuppgifter ingår att åstadkomma en repertoar som kännetecknas av hög kvalitet obe-
roende av genre och att verka som en professionell arrangör när det gäller administration, marknads-
föring och ekonomi. Speciellt viktigt är att utveckla och upprätthålla goda kontakter med producenter, 
teatergrupper och andra arrangörer samt att se till att värdskapet vid föreställningarna har en hög nivå. 

Jessie Lewis Skoglund har efter vårsäsongen avgått ur styrelsen beroende på studier på annan ort. 

Styrelsemedlemmar har deltagit i kurser, konferenser och övrig verksamhet enligt nedanstående för-
teckning:

Dansmässa i Nacka 29-30/1: Ulrika R och Linda
Utbudsdagen i Västerås 13/2: Gunnar, Erik, Ulrika R, Ulrika C och Linda
Möte med Stora Teaterföreningar 11/3, 30/5 och 10/10: Ulrika R och Linda
Linköpings föreningsarkivs årsmöte, 10/3: Linda
Lördagshäng med Riksteatern - Medlemsdag i Norrköping 2/4: Gunnar, Erik, Ulrika R och Linda
Riksteatern Östergötlands årsmöte 24/4 i Boxholm: Gunnar, Ulrika R och Linda
Dansens vecka i Linköping, 25/4 och 28/4: Gunnar och Linda
Teaterkväll Östgötateatern 18-19/4: Erik, Ulrika R och Linda
Scenkonst 16 i Stockholm 28-29/5: Jessie och Linda
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Marknadsföringsträff 24/5 på Hemslöjden (RTÖ): Gunnar, Erik, Ulrika R, Linda och Ulrika C
Scenhöst i Hallunda 17/9: Gunnar, Erik och Ulrika R
Anbud Live i Stockholm 8-9/10: Gunnar, Erik, Ulrika R och Linda
Regional kulturkonferens 27/10: Ulrika R, Ulrika C och Linda
Riksteatern Östergötlands dansprojekt - ”Prata dans” 29/9 och ”Att marknadsföra dans” 1/11: Ulrika R 
och Linda
Repertoarträff 7/11: Erik, Gunnar, Ulrika C, Ulrika R och Linda
Dansmässan ICE HOT i Köpenhamn 2-4/12: Ulrika R och Linda

Ekonomi
Som framgår av den ekonomiska redovisningen är KARIL:s ekonomi stabil. Föreningen har under 
2016 ökat sin omsättning från 550 000 till 600 000 kr, men samtidigt har kostnaderna ökat från 
550 000 till 665 000 kr. Verksamhetens ekonomiska resultat är därmed minus 65 000 kr och förening-
ens egna kapital har minskat från 475 000 till 410 000 kr. För en ideell teaterförening av KARIL:s typ 
är nivån på eget kapital betryggande hög.

Marknadsföring
KARIL:s hemsida fick under 2013 ett nytt utseende och ny, bättre funktionalitet. Sidan lockar nu ett 
avsevärt större antal besökare jämfört med tidigare år. Antalet besök på sidan var 2012 ca 10 000 och 
detta har 2016, efter fyra år, ökat till 38 000.

Även Facebook har under året fått en ökning av antalet personer som regelbundet hämtar information 
den vägen.

Med hänsyn till att KARIL i allmänhet ger en föreställning vid enbart ett tillfälle är det viktigt att få ut 
information om föreställningen i förväg. Recensioner efteråt är naturligtvis tacknämliga för dem som 
sett föreställningen men bidrar inte till att locka publik. Styrelsen har vänt sig till bland andra Corren, 
Linköpingsposten, Nolltretton, Radio Östergötland och Östnytt med pressmeddelanden om föreställ-
ningarna. Detta har resulterat i att KARIL:s exponering i media har ökat.

KARIL har en egen programbroschyr, I rampljuset, som trycks i 5 000 exemplar och sprids till med-
lemmar, bibliotek, teatrar, turistbyråer etc. Information om KARIL:s föreställningar publiceras även i 
evenemangskalendern På Gång i Linköping och i Skådebanans månadsinformation. Affischer sätts upp 
på samlingspunkter i Linköping och andra delar av länet.

Varje arrangemang har annonserats i Corren och Corren Extra. KARIL:s arrangemang har även pre-
senterats i samlingsprogrammet för riksteaterföreningar i Östergötland.
 
Styrelsen gör årligen flera brevutskick med information till medlemmarna. Vidare görs ett medlemsut-
skick (per e-post) inför varje föreställning, där vi påminner om kommande aktiviteter. Riksteatermed-
lemmarna i Mjölby, Motala och Vadstena samt Skådebanans medlemmar har också fått påminnelser 
om föreställningarna. 

Riktad information går ut till grupper som vi bedömer kan ha speciellt intresse av en särskild föreställ-
ning. Inför Fäboland och Nina - a story about me and Nina Simone vände vi oss till exempel direkt till 
Folkmusikföreningen i Linköping respektive Great Jazz Club.
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Slutord
KARIL har nu genomfört sitt 19:e verksamhetsår och sitt femte år med ett övergripande ekonomiskt 
ansvar. KARIL kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med en intressant repertoar, en god publiktill-
strömning och en stabil ekonomi. 

KARIL tackar Linköpings kommun och då främst Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning för 
ekonomiskt stöd och bra samarbete. Vidare tackar KARIL Visit Linköping & co, ung scen/öst, Öst-
götateatern, Dans i öst och Skådebanan för god samverkan. Avslutningsvis även ett speciellt tack till 
teaterkonsulent Ulf Thörn för utmärkt stöttning under året.

Vald styrelse för KARIL

Linköping 2017-01-23   
    

………………………………….  ………………………………….
Erik Malmberg, ordförande    Ulrika Reinholdsson, vice ordförande

………………………………….  ………………………………….
Gunnar Eriksson, kassör    Linda Cederlind, sekreterare
 

………………………………….  ………………………………….
Ulrika Cederberg, ledamot    Jessie Lewis Skoglund, ledamot 



 
 
    
 
 

Organisationsnummer 822003-5912 

 
 
 
 
 
 

 Balansräkning 2016 2015 
 
  

 Tillgångar   

 Omsättningstillgångar 
 

 1   Kundfordringar 73 482 50 769 
 2   Momsfordran 120 486 95 710 
 Skattekontot 562 530 
 3   Interimsfordringar 32 914 0 
  
 Kassa och bank 
 

 4   Biljettkassa 5 271 9 931 
 5   Handkassa 2 937 2 192
  Företagskonto 204 526 116 986 
 6   Kapitalkonto 133 689 203 689
  
 Summa tillgångar 573 867 479 807 
  
 

 Eget kapital och skulder 
 

 Eget kapital 
 

 Eget kapital 577 873 577 873 
 7   Balanserad förlust -101 798 -101 770 
   8  Redovisat resultat -65 910 -28 
  

 Summa Eget kapital 410 165 476 075
  
 
 Kortfristiga skulder 
 9   Leverantörsskulder 87 232 0 
 

  10   Interimsskulder 76 470 3 732 
  

 Summa skulder 163 702 3 732 
 
 Summa eget kapital och skulder 573 867 479 807
   
 
 



Organisationsnummer 822003-5912 

Resultaträkning 2016 2015 

Intäkter 
9   Medlemsintäkter scenpass 44 866 39 978

10   Biljettförsäljning 265 198 233 033 
11  Pausförsäljning 2 577 3 290

12  Kommunala bidrag mm 285 000 275 000 

Summa rörelseintäkter 597 641 551 301 

Ränteintäkter 32 85

Summa intäkter 597 673 551 386 

Kostnader 
13  Föreställningskostnader 515 223 383 468

Inköp till skådespelare 3 884 3 428 
14  Pausförsäljning (varuförbrukning) 2 735 6 914 

15   Teaterresor 21 791 9 768 
16  Styrelsemöten 2 730 6 324

Medlemsmöten 3 913  4 090 
Deltagaravgifter 1 880 2 120

17   Kostnader för resor 10 969 5 677
18   Reklamtrycksaker 26 004 41 975 

19   Annonser 57 916 63 852 
20  Reklam och PR (övr) 4 666 12 014 

Kontorsmaterial och data 440 1 153
Porton (medlemsutskick) 10 331 9 563

Övriga förvaltningskostnader 1 101 1 068

Summa kostnader 663 583 551 414 

Årets resultat -65 910 -28 

     Årets förlust föreslås bli balanserad i ny räkning, dvs. föras till Balanserad förlust. 



 
 
 

 
  

 

 
Notförteckning till BR och RR (2016) 

 
Karils bokföring för räkenskapsåret 2016 omfattar 344 verifikationer och 1 259 transaktioner. Bokfö-
ringen har inga differenser i förhållande till faktiska tillgångar vad gäller bankkonton, biljettkassa 
eller handkassa. Inte heller momsredovisningen innehåller några differenser. 
 

 
Balansräkningen 
 

01 Kundfordringarna avser vidarefakturering av gage till höstens föreställning med Magnus Uggla  
(Visit Linköping & Co). 

02 Årets momsfordran är större än den som gällde föregående år. Detta beror främst på att föreställ-
ningskostnader och gager har ökat mer än försäljningen (jfr not 13).  

03 Interimsfordringarna består av Upplupna intäkter (Ung scen/öst ska betala 20 370 kr för Teknik- 
och logikostnader kopplade till Svenska hijabis) och Förutbetalda kostnader (Tickster har fakture-
rat 1 544 kr för provisioner som avser den kommande vårens föreställningar och 11 000 kr avser 
arbete som Jakoba fakturerat för den kommande vårens I rampljuset).  

04 Biljettkassan används för försäljningen av biljetter på Sagateatern.  

05 Handkassan används för att hantera pausförsäljning under föreställningarna.  

06 Karil har två bankkonton hos Swedbank; ett transaktionskonto för löpande betalningar (Företags-
konto) och ett placeringskonto (Kapitalkonto). Kontona har nollränta och de ränteintäkter som re-
dovisas i resultaträkningen är kopplade till Skattekonto hos Skatteverket.  

07 Här redovisas den samlade förlusten sedan 2008. Beloppet har öka jämfört med föregående år 
beroende på att föregående års förlust (28 kr), som brukligt, har förts till detta konto. 

08 Årets resultat är en förlust på 65 910 kr. Karil har därmed använt mer resurser än vad som lö-
pande tillförts. Vi har således använd en del av de medel som finns sparade i verksamheten. 

09 Leverantörsskulder avser Ugglagage till Riksteatern (73 482) och layoutarbete med I rampljuset 
(13 750) till Jakoba. 

09 Interimsskulder avser Förutbetalda intäkter (Ticksters biljettförsäljning till vårens föreställningar 
(44 970)) och Upplupna kostnader (Passagen har inte fakturerat höstens Sagahyra (17 500) och 
Ung scen/öst har inte fakturerat Karils andel av gage och resor för Svenska hijabis (14 000)). 

 
Resultaträkningen 
 

09 Medlemsintäkterna är de ersättningar KARIL erhåller från Riksteatern (när medlemmarna har 
betalat sina scenpass för året). Medlemsantalet har ökat något och ersättningen från Riksteatern 
har därmed ökat. 

10 Biljettförsäljningen har ökat med ca 13% och är fördelad på Tickster (41%), Skådebanan (34%) 
och på Sagateatern (25 %).  

11 Pausförsäljningen ska ses i sammanhang med vad som skrivs i not 14, Pausförsäljning (varuför-
brukning). 

12 Det kommunala bidraget ligger på samma nivå som förra året (270 000 kr) samtidigt som det i 
beloppet ingår ett bidrag från Region Östergötland för dansföreställningen JUCK (15 000 kr). 

13 Föreställningskostnaderna har ökat med ca 35%. Det är i huvudsak denna kostnadsökning som 
förklarar årets underskott. De stora posterna (sammanlagt ca 85%) är kostnaderna för teknik och 
gager, och dessa har ökat enligt tabellen på nästa sida: 



 
 
 

 

2016 2015

Teknik vid föreställningar 178 975 102% 88 730

Gager 264 615 10% 240 524

443 590 35% 329 254

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

14 Detta är kostnader som är kopplade till Pausförsäljningen i not 11. Försäljningen har minskat,  
men det har även varuförbrukningen, och resultatet på försäljningen är i princip noll:                     
(2 577–2 735=-158). 

15 Teaterresor avser vårt samarbete med Motala Teaterförening och bussresan för att se föreställ-
ningen En druva i solen (23 mars). Kostnaderna har ökat beroende på att årets resa hade 85 del-
tagare, jämför med 50 föregående år. 

16 KARIL har under året haft 11 styrelsemöten och ett antal arbetsmöten. Beloppet avser i huvudsak 
fika vid mötena och förtäring vid en säsongsavslutning (förra året inkluderade beloppet förtäring 
vid två säsongsavslutningar).  

17 Kostnader för verksamhetsrelaterade resor har ökat beroende på ett ökat deltagandet vid utbuds- 
och teaterdagar, vid möten med Riksteaterns Stora Teaterföreningar och vid dansmässor. 

18 Reklam och PR har minskat. Det beror dels på att föregående års siffra inkluderade kostnader 
kopplade till Riksteaterprojektet Run for Your Life, dels på ett periodiseringsfel. Räkenskapsåret 
2015 kom felaktigt att belastas med layoutkostnader kopplade till den innevarande vårens I ramp-
ljuset. Årets Reklam och PR innehåller därmed enbart kostnader för höstens I rampljuset. 

19 Annonserna avser i allt väsentligt de annonser vi inför föreställningarna har i Corren och Extra. 

20 Reklam och PR (övr) har minskat, vilket också har att göra med att föregående års siffra inklude-
rade kostnader som hade med arrangemanget Run for Your Life att göra. 

 





2017 års verksamhetsplan för KARIL
 

 Allmänt 
KARIL – Kulturarrangörer i Linköping är en Riksteaterförening som verkar enligt Riksteaterns 
ändamålsparagraf vilket innebär att ge alla möjlighet att uppleva en varierad och kvalitativ scenkonst 
oavsett kön, ålder, utbildning, social och etnisk tillhörighet. 
 
KARIL verkar med stöd av Linköpings kommuns Kultur‐ och fritidsnämnd för att erbjuda ett brett och 
varierat utbud av scenkonst med tyngdpunkten på drama och dans som komplement till övrigt utbud 
i Linköping. Föreställningarna kommer huvudsakligen från Riksteaterns repertoar men även från fria 
grupper. KARIL är öppet för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamhetsformer och nya 
samarbetspartners. 
 
KARIL:s arrangemang genomförs främst i egen regi men också i samverkan med andra 
teaterarrangörer och föreningar i Linköping eller övriga Östergötland. Merparten av föreställningarna 
ges på Sagateatern i Linköping. 

Under 2017 kommer KARIL genom sin styrelse att: 
 Hålla sig ajour med och bedöma erbjudanden från Riksteatern, Dansnät Sverige och fria grupper 

bland annat genom deltagande i utbudsdagar 
 Arrangera och marknadsföra ett brett och varierat utbud av drama‐ och dansföreställningar av 

hög kvalitet för att vidmakthålla KARIL:s goda rykte och locka ny publik och nya medlemmar. 

Särskilt ankommer det på styrelsen att 
 Fortsätta satsa på aktuell, spännande och utmanande scenkonst som en väsentlig del av 

repertoaren  
 Fortsätta att utveckla samarbetet med Visit Linköping & Co i syfte att bredda utbudet  
 Fortsätta att utveckla och effektivisera styrelsearbetet samt arbetet med medlemsvärvning och 

medlemsvård.  
 Hålla fortlöpande kontakt med medlemmarna och anordna minst ett medlemsmöte under året 

utöver årsmötet 
 Öka allmänhetens kännedom och intresse för KARIL och Riksteatern 
 Utveckla arrangörskapet genom fortsatt arbete med kringarrangemang och kulturaktiviteter i 

samband med föreställningarna 
 Fortsätta att utveckla arbetet med hemsida och Facebook samt hitta former för riktad 

marknadsföring mot organisationer och andra definierade grupper för en scenkonst tillgänglig 
för alla  

 Arbeta vidare med den typ av sponsringsavtal som vi har med BoTrygg och som innebär att 
företaget bjuder sina hyresgäster på två föreställningar per säsong 

 Engagera och utveckla samarbetet med kommunens kulturombud 
 Bibehålla det goda samarbetet med Kultur‐ och fritidsnämnden, Östgötateatern, ung scen/öst 

och övriga teaterarrangörer och föreningar 
 Fördjupa samarbetet med Skådebanan och etablera samarbete med andra kulturinriktade 

föreningar  
 
 



 
 
 
 
 
 Stärka samarbetet med regionens övriga Riksteaterföreningar bland annat genom att anordna 

bussresor till föreställningar som ges i länet. Under våren arrangerar vi en bussresa till 
Norrköping för att se föreställningen Bra människor.  

 Arbeta vidare med fördjupning och folkbildning i form av publiksamtal i samband med våra 
arrangemang 

 Vidareutveckla arbetet och kontakten med asylsökande genom projektet Kulturkompis 
 Riksteatern kommer under tre år att producera föreställningar runt två huvudteman eller spår; 

Människa och natur samt Demokratins gränser. KARIL har ett pågående arbete med fokus på 
miljöfrågor (Run For Your Life 2015, Grismanifestet 2016, Medan klockan tickar 2017) och ser 
fram emot att fortsätta med det. Demokratifrågor är alltid aktuella för KARIL, i april visas 
föreställningen Kality i samarbete med Amnesty. 

 Arbeta för att öka tillgången på och intresset för dansföreställningar i länet, dels genom att 
ordna fler dansföreställningar i egen regi samt genom att bidra med KARIL:s kunskap och 
erfarenhet i projektet DansARR Öst. 


