
   

Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr 1 1-13 2019-01-29 sida 1 (2) 

 
1. Mötets öppnande 

2. Närvaro 
Ulrika C, Gunnar, Erik. Linda och Ulrika R 

3. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

4. Föregående protokoll 
Godkänns 
 
5. Ekonomirapport 
Gunnar informerar styrelsen om att det ekonomiska läget i vanlig ordning är bra och 
stabilt. Dock måste vi fortsättningsvis uppmärksamma och följa föreningens kassaflöde 
och likviditet. 
 
6. Värdering av föreställningar 
Styrelsen var på premiären av Galleri 6 på Östgötateatern 25/1. 

7. Repertoar 
Rhythmania - Erik kontaktar turnéledaren kring en del praktiska detaljer. 
Upprorets poet - foajén ska pyntas med mattor inför föreställningen. 
 
8. Rapporter från möten, kurser etc 
Riksteatern Östergötland hade styrelsemöte och verksamhetsplanering 19/1. Ulrika R och 
Linda deltog och diskuterade motioner inför kongressen i maj. 
Ulrika R och Linda var även på Agora 23/1 för ett möte om dansresidenset Samlingen. 
Max publikantal på Agora är 103 personer. 

9. Kommande möten, kurser etc 
KARIL:s årsmöte 5/2:   
* Styrelsen utser Lennart Schilling till valberedare.  
* Gunnar har kontaktat Skådebanan om röstlängd.  
* Ulrika C, Linda och Gunnar ställer upp för omval.  
* Gunnar och Linda skriver verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslag om 
namnbyte. Dessa dokument ska tryckas upp till årsmötet (tillsammans med bokslut och 
revisionsberättelse). 
* Kulturteknik ordnar med projektor, Erik har haft kontakt med dem. 

Riksteatern Östergötlands årsmöte 13/4 i Mjölby: 
Ulrika R, Linda, Erik och Gunnar åker dit (de två senare som KARIL:s ombud).  
Linda anmäler alla samt kollar upp vad som gäller för nomineringar. 
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10. Marknadsföring  
Hemsidan är uppdaterad. 

Ulrika C har fixat första utskicket med Rhythmania och Upprorets poet, skickar ut 
Sällskapsrummet och Don Quijote nästa vecka samt ordnar så att KARIL:s 
föreställningsdatum kommer med i digitala evenemangskalendrar.  
 
Erik lämnar affischer till biblioteket och museet.  

Linda kontaktar Lena Ilmarson angående Samlingen. 

Erik har fortlöpande kontakt med ABF samt Naturskyddsföreningen.  

Kontakter bör även tas med fackförbunden, Röda korset och Adjunkten som jobbar med 
nyanlända.  

11. Nästa möte  
Nästa möte hålls 25/2 kl 17:30 på Skådebanan.  

12. Övriga frågor 
Pris för barnbiljetter till Don Quijote är 50 kr (under 10 år). 

13. Mötet avslutas 
 
 

Vid tangentbordet   Justeras 
 
 
 
 
Linda Cederlind   Erik Malmberg 
Sekreterare   Ordförande 
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14. Mötets öppnande 

15. Närvaro 
Erik, Gunnar, Ulrika R och Linda 

16. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

17. Föregående protokoll 
Godkänns. 
 
18. Ekonomirapport 
Gunnar informerar styrelsen om att läget är under kontroll. 
 
19. Värdering av föreställningar 
Rhythmania – funkade bra som salongsföreställning. Cool föreställning och ett intressant 
perspektiv på folkdans. Mycket ny publik!  
Bolero + Now that we are not too old yet – Imponerade dansföreställning, entusiastisk 
publik och stående ovationer! 
Upprorets poet – Stark och berörande föreställning. Mycket ny publik även här! 
Sällskapsrummet – Häftig föreställning som engagerade publiken! 

20. Repertoar 
Marie Höglund har skickat datumförslag för hösten 2019 och våren 2020 och styrelsen 
diskuterar dessa. 

Samlingen – Inga nyheter om hur det går med färdigställandet av Agora. Linda kontaktar 
Lena och stämmer av läget. 

Don Quijote – kontakta ansvariga i Skäggetorps centrum (Erik har fått kontaktinfo från 
Carola) + SFI på Birgittaskolan, Astar, Adjunkten och Vuxenskolan + Röda korsets 
språkcafé. 

Församtal till Nationalparken ska ordnas på Stadsmissionens café. Erik har löpande 
kontakt med Anna på LiU angående detta. 
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21. Rapporter från möten, kurser etc 
* Utbudsdag 2/2 – Erik, Ulrika R, Ulrika C och Gunnar hade en bra och inspirerande dag i 
Västerås. 
* Årsmötet 5/2 – Hela styrelsen deltog och allt avlöpte bra. Föreningen gläds åt tolv nya 
medlemmar. Protokollet är skickat för justering. 
* Erik var på kulturdialog med kommunen 12/2. Saga-renoveringen beräknas ske maj – 
september. 
* Linda och Ulrika R har varit på styrelsemöte med Riksteatern Östergötland 13/2. 

22. Kommande möten, kurser etc 
* Riksteatern Östergötlands årsmöte 13/4 i Mjölby. Linda, Ulrika R, Erik och Gunnar är 
anmälda. 
* Nästa kulturdialog med kommunen hålls på Agora 2/5.   
* Medlemsvärvardag i länet 31/8. 

23. Marknadsföring  
Ulrika C har skickat ut affischer till Don Quijote och Väckarklocka. 
Erik har kontakt med Riksteatern angående kampanjen ”Säg hej till politiker”. 
Annons från Botrygg har varit i Corren.  
Vi behöver nya beachflaggor efter namnbytet. Gunnar kontaktar LTAB för ett 
kostnadsförslag. 

24. Nästa möte  
Nästa möte hålls måndag 25/3 kl 17:30 på Skådebanan.  

25. Övriga frågor 
Styrelsen diskuterar kring att byta ut grupprabatten mot volymrabatt samt att arbeta mer 
aktivt med rabattkoder på Tickster framöver.  
Ulf har varit i kontakt med Svensk scenkonst och tagit reda på att passepartoutkort inte 
gäller hos oss. 

26. Mötet avslutas 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
 
 
 
Linda Cederlind   Erik Malmberg 
Sekreterare   Ordförande 
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27. Mötets öppnande 

28. Närvaro 
Gunnar, Erik, Ulrika R, Joppe och Linda 

29. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 
 
30. Föregående protokoll 
Godkänns 
 
31. Konstituering 
Konstituering efter årsmötet ska ordnas. Styrelsen väljer Joppe till vice ordförande och 
Linda till sekreterare. 
 
32. Ekonomirapport 
Kassör Gunnar informerar styrelsen om att den ekonomiska prognosen medger att vi 
arrangerar fyra föreställningar i höst, förutsatt att de håller sig på det genomsnittliga 
underskottet. 
 
33. Värdering av föreställningar 
Don Quijote – fin föreställning där vi hade önskat mer publik. Vi fick mycket bra hjälp 
från Röda korsets språkgrupper med flera. 
Väckarklocka – P1 Kultur var på Saga! Publiken var entusiastisk över föreställningen men 
tyvärr var det problem med ljudet; myggor hade varit önskvärt. 
Samlingen – spelades på nybyggda kulturhuset Agora. Kul projekt men tyvärr mycket 
strul runt information, lokal och teknik. Catering från Healthies funkade enormt bra!  
 
34. Repertoar 
Datum för Beppe-föreställningen är spikat.  
Erik har kontakt med arrangörerna av Globala veckan och har tipsat dem om 
föreställningen Barnen.  
Anna Petterssons föreställning om Frida Uhl samt föreställningen Stalingrad (från 
utbudsdagen i Västerås) bedöms intressanta men det finns tyvärr inte pengar att arrangera 
dem i höst. 
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35. Rapporter från möten, kurser etc 
* Linda och Ulrika R har varit på möte med RTÖ och Erik har varit på ordförandeträff. 
Publik- och repertoararbete diskuterades och RT Linköping har fått 15000 kr från RTÖ för 
dansresidens och dansföreställning.  
* Årsmötesprotokollet är justerat och klart samt upplagt på hemsidan. 

36. Kommande möten, kurser etc 
* 8/4 RTÖ ordnar en träff om att arrangera nycirkus. Tyvärr har ingen från RT Linköping 
möjlighet att delta. 
* 8/4 Kristoffer Dezsi från kommunen vill presentera ett koncept för Linköpings 
kulturfestival. Ingen från RT Linköping har tyvärr möjlighet att delta. Erik meddelar 
Kristoffer detta. 
* RTÖ håller sitt årsmöte på Mjölby stadshotell 13/4 och Erik, Gunnar, Ulrika R samt 
Linda åker dit. 
* Östgötateatern 29/3 och 1/4 
* Slow clap i Norrköping 24/4. 
* Kulturdialog 2/5 – Erik och Linda kan inte delta, övriga kollar om de kan. Enskild 
anmälan. 
* RT-kongress i Karlstad 24/5-26/5 – Erik, Ulrika R och Linda representerar Linköping 
där. Enskild anmälan men Erik fixar fullmakt till alla tre. 
* Kampanjen Säg hej till politiker - Erik har fått en namnlista och vi avvaktar ett utkast till 
brev från RT nationellt. 
  
37. Marknadsföring  
Nya beachflaggor är beställda från Storbildsfabriken. Vi kan använda den gamla 
stommen. 

Joppe har ordnat med namnbyte på föreningens facebooksida så nu heter vi Riksteatern 
Linköping även där.  

Ulrika R fixar annonser på facebook inför varje föreställning. 

Gunnar har ordnat samannonsering med Mjölby inför 24 timmar Svart Kvinna och fixar 
ett medlemsutskick med information om scenpassrabatten på Emil Jensens föreställning 
En gemensam galning på Konsert & Kongress 5/4 samt om församtalet till 
Nationalparken 17/4. Församtalet hålls på Stadsmissionens café.  

Naturskyddsföreningen har med Nationalparken och församtalet i sitt medlemsprogram. 
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38. Nästa möte 
Nästa möte hålls 25/4 kl 17:30 på Skådebanan   

39. Övriga frågor 
Hörslingan fungerar inte vilket är tråkigt och oacceptabelt ur tillgänglighetssynpunkt. 
Ulrika R kontaktar Susanne Lundgren på kommunen och felanmäler igen. 

Styrelsen beslutar om att genomföra en förenkling av rabattformerna och byta ut 
grupprabatten mot volymrabatt. Framöver kommer det finnas två sorters rabatter för 
biljettköpare: 
* 4 för 3 – biljetter till 4 olika föreställningar. 
* en volymrabatt där 5 biljetter ger 10 % rabatt och 10 biljetter eller fler ger 20 % rabatt, 
helt oavsett föreställning. 
Gunnar meddelar Skådebanan om beslutet. 
  

40. Mötet avslutas 
 
 
Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                       Ordförande  
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41. Mötets öppnande 
 
42. Närvaro 
Gunnar, Erik, Ulrika R och Joppe 
 
43. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 
Gunnar väljs till sekreterare 
 
44. Föregående protokoll 
Godkänns, med tillägget att det gäller aktuellt genomsnittligt underskott i pkt 32 
 
45. Ekonomi 
Kassör Gunnar informerar styrelsen om att den ekonomiska prognosen medger att vi 
arrangerar fyra föreställningar i höst, förutsatt att de håller sig på det aktuella 
genomsnittliga underskottet. 
 
46. Värdering av föreställningar 
24 timmar Svart Kvinna – Klart bra föreställning, entusiastisk publik 
In Store - Vår första slutsålda dansföreställning, trevlig föreställning, entusiastisk publik                                     
Nationalparken – Slutsålt, ordentligt bra föreställning, entusiastisk publik 
Rocky Horros Show – Lite småstrålande föreställning 
Emil Jensen – En väldigt speciell man, som tur är 
                                      
47. Repertoar 
Höstens repertoar ligger fast (inkl bussresa till Motala), liksom vårens hittills bokade tre 
föreställningar: Bye bye bror, Pappa, make och krigsförbrytarte och Vi som bor här 2. Vi 
behöver 3 föreställningar till. 
 
48. Rapporter från möten, kurser etc 
* Gunnar var på möte med Corren (om digital marknadsföring) 
* Ulrika R har fått årets Nyponstipendium 
* Gunnar, Linda, Erik och Ulrika R var på RtÖ:s årsmöte 
 
49. Kommande möten, kurser etc 
* Kulturdialog 2/5 – ingen kan gå 
* Förmöte i Norrköping  8/5 inför Kongressen – Erik och Linda 
* Ulrika R åker 8/5 på Stora Teaterföreningar i Skövde 
* Kulturdebatt i Linköping 16/5 – anordnas av KoF.Alla kollar om man kan gå. 
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* RT-kongress i Karlstad 24/5-26/5 – Erik, Ulrika R och Linda representerar Linköping 
där. Enskild anmälan men Erik fixar fullmakt till alla tre. 
* Kampanjen Säg hej till politiker - Erik har fått brev och kuvert. Mailar politiker och 
frågar om lämplig mötestidpunkt. 
 
50. Marknadsföring  
* Botryggannonsen bör kanske in Correns Nöjesbilaga. Erik pratar med Botrygg. 
* RtÖ:s gemensamma markandsföringsdag kan för vår del lämpligen genomföras dagen 
för Linköpingsfestivalen. 
* Jennie villa vara med på ett nytt I rampljuset så vi kan sätta igång med detta direkt. Erik 
hör med LTAB och Gunnar med Linda. 
 
51. Nästa möte 
Nästa möte hålls 3/6 kl 17:30 på Skådebanan, med avslutningsmiddag på Merwah kl 
19.00. 
  
52. Övriga frågor 
* Joppe tar över Medlemsutskick, Hemsida och Tickster från Gunnar. Därmed även 
bildhanteringen till annonserna och I rampljuset (då det i princip är samma bilder som 
används till hemsida och Tickster) 
* Skådebanan vill diskutera avgiften för biljetthanteringen vid möte med Gunnar 6/5. 
Gunnar undersöker möjligheten till alternativ biljettdistribution när det gäller biljetter till 
Botrygg. 
* Vi fortsätter med annons i Regnbågsbilagan, om Jennie hinner fixa en ny namnbytt 
annons. 
  
53. Mötet avslutas 
 
 
Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
 
Gunnar Eriksson                                                          Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                       Ordförande  
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54. Mötets öppnande 

55. Närvaro 
Erik, Gunnar, Ulrika R, Linda och Joppe 

56. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

57. Föregående protokoll 
Godkänns. 
 
58. Ekonomirapport 
Kassör Gunnar informerar styrelsen om att den ekonomiska prognosen fortsatt medger att 
vi arrangerar fyra föreställningar i höst, förutsatt att de håller sig på nivån för det aktuella 
genomsnittliga underskottet. 
 
59. Värdering av föreställningar 
Erik, Linda, Gunnar och Ulrika R såg Fallfrukt på ung scen öst 10/5. Bra kväll och en 
stark föreställning som ska turnera med Riksteatern i höst. 
Ulrika R, Erik och Linda hade förmånen att åter få se den gripande och viktiga 
föreställningen Var är mitt hem? under kongressen i Karlstad. 

60. Repertoar 
Marie H har okejat våra datum till turnékoordinatorerna.   
Arrangörerna av Globala veckan har kontaktat oss angående kringarrangemang till 
spårföreställningen Barnen och Erik följer upp det. 

61. Rapporter från möten, kurser etc 
* Linda har varit på RTÖs kongressförberedande möte i Norrköping 8/5. 
* Ulrika R åkte till Skövde för möte med Stora Teaterföreningar 9/5. 
* Erik och Ulrika R representerade föreningen vid kulturdebatt på Passagen 16/5. 
Debatten handlade om kulturens förutsättningar i Linköping. 
* Ulrika R, Erik och Linda deltog på Riksteaterns kongress i Karlstad 24-26/5. 
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62. Kommande möten, kurser etc 
* Erik har kontaktat kommunens politiker angående RT-kampanjen Säg hej till politiker. 
Förslag på datum är 12/6 eller 13/6 (på Skådebanan).  
* Medlemsvärvning under Linköpings stadsfest? Lämpliga datum kan vara 23/8 eller 
24/8. Erik undersöker vad som gäller för att få hyra bord med mera. 
* Kulturdialog 18/9 på Saga. 
* Anbud Live i Stockholm 5-6/10. 

63. Marknadsföring  
* Joppe har fixat en ny mall för medlemsutskick via mailchimp. 
* Annons till Regnbågsbilagan är ordnad. 
* Botrygg betalar för en annons i Correns nöjesbilaga. 
* Cinemax har kontaktat oss angående korsvis marknadsföring i varandras kanaler. Erik 
följer upp det vidare.  
* Arbetet med höstens I Rampljuset är i full gång. Linda redogör för läget och styrelsen 
diskuterar färg, bildval, priser och upplägg. Höstprogrammet går till tryck hos LTAB 
24/6. Gunnar bokar bussresan till Motala i november samt kontaktar Hans angående 
biljetter. 

64. Nästa möte  
Nästa möte blir packmöte 5/8 kl 18:00. Platsen denna gång blir Linköpings 
Trädgårdshandel på Linnégatan 27.  

65. Övriga frågor 
Styrelsen diskuterar biljetthantering i höst. Diskussionen fortsätter under 
sommaruppehållet.   

66. Mötet avslutas 

 

 
Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                       Ordförande  
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67. Mötets öppnande 
Läget inför höstsäsongen är förändrat (se punkt 71) och styrelsen har samlats till ett 
extrainsatt möte för att diskutera detta.  

68. Närvaro 
Erik, Gunnar, Ulrika R och Linda. Joppe fanns tillgänglig per telefon. 

69. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

70. Föregående protokoll 
Godkänns med ett tillägg till punkt 58. 
 
71. Förändringar till följd av försenad ombyggnad av Sagateatern  
Renoveringsarbetet på Sagateatern kommer att bli flera månader försenat. Detta fick vi 
veta av en slump 18/6. Höstens I rampljuset var planerat att gå till tryck 24/6 så Erik fick 
hastigt kontakta LTAB för avbokning. Först 26/6 kom mail från kommunen om att våra 
bokningar på Saga är uppsagda. Erik har hämtat föreningens saker från förrådet på Saga 
samt haft kontakt med Linda Staaf från kommunen och framfört att det är minst sagt 
märkligt att vi får besked så sent. Föreningen har heller inte fått någon återkoppling på 
föreslagna ändringar/reparationer på Saga. 

Styrelsen diskuterar igenom det nu uppkomna läget och kommer fram till följande: 

* Det är tyvärr inte möjligt att hitta vare sig andra datum eller alternativa lokaler till 
hösten. Styrelsen beslutar därför att ställa in föreställningarna Barnen och Helheten.  
Ulrika R kontaktar RT Riks om detta och Erik informerar Kulturteknik. Vi gör ett extra 
medlemsutskick och tipsar publiken om att Barnen visas i Norrköping 12/11 samt i 
Mjölby 14/11. 

* Planen var att ha ett informationsbord på Linköpings stadsfest för att marknadsföra 
föreningen. Erik hade förhandlat fram bra villkor men i det nu uppkomna läget får vi 
tyvärr avboka. 
 
* Vårt deltagande i länets gemensamma marknadsföringsdag 31/8 får tyvärr också ställas 
in på grund av den rådande situationen. Erik meddelar RTÖ.  
 
* Botryggsamarbetet kring biljetter får tråkigt nog göra ett tillfälligt uppehåll denna 
säsong på grund av för litet utbud.  
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* Samarbetet med Cinemax kring marknadsföring i varandras kanaler får flyttas fram till i 
vår. Erik meddelar dem detta samt nytt datum för packmöte när det blivit bestämt.  
 
* Spårföreställningen Barnen ställs in och därmed försvinner tyvärr möjligheten till 
kringarrangemang i samband med Globala veckan. Erik informerar arrangörerna om läget.  

* Höstprogrammet måste nu göras om och styrelsen diskuterar ny utformning. Linda 
kontaktar Jennie och kollar om hon har möjlighet att göra ett program i formatet A3 som 
viks till A4 som i sin tur viks till A5. Inga rollups trycks denna höst. LTAB har stängt 
vecka 29 - 31. Erik kontaktar dem om nya trycktider när vi fått besked från Jennie. 
Höstprogrammet ska tryckas i 2500 exemplar. Gunnar kontaktar Rune och ber honom 
avvakta med kuvert tills vi bestämt nytt datum för packträffen.  

72. Nästa möte  
Det planerade packmötet 5/8 ställs in. Nytt datum bokas när vi fått besked från Jennie och 
tryckeriet. 

73. Övriga frågor 
Anbud Live går av stapeln 5-6/10 på Subtopia i Stockholm och anmälan är öppen nu. Erik 
gör en gemensam anmälan.  

74. Mötet avslutas 

 

 
Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                       Ordförande  
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75. Mötets öppnande 

76. Närvaro 
Gunnar, Erik, Ulrika R, Joppe och Linda 

77. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

78. Föregående protokoll 
Godkänns. 

79. Ekonomirapport 
Inga förändringar sedan junimötet. 

80. Värdering av föreställningar 
Inget att rapportera på grund av sommaruppehåll. 

81. Repertoar 
Samarbete med ung scen/öst till våren? Ulrika R följer upp det.  
Arbetet med The Quest går framåt. Ulrika R har kontakt med Joakim Rindå och RT Lund om 
projektet. Skådebanan är bokad 8-9/9 för intervjuer och filminspelning. Alla tänker till kring 
lämpliga intervjupersoner att kontakta. 
Biljetter måste ordnas till höstens föreställningar; Gunnar kontaktar Ulrika C och eventuellt 
även Adall om detta.  

82. Rapporter från möten, kurser etc 
Linda har varit på möte med RTÖ och diskuterat regionens kulturplan. Värt att notera är att 
våra systerföreningar i Motala och Valdemarsvik firar 40-årsjubileum i år - stort grattis till 
dem båda! 

83. Kommande möten, kurser etc 

 Ulrika R ska på möte om The Quest 29/8. 
 The last fish, Östgötateatern 6/9 (Gunnar, Ulrika R, Erik och Linda) 
 Anbud Live 5-6/10 i Stockholm. Enskild anmälan. (Ulrika R, Linda, Joppe, Gunnar och 

Erik) 
 Stora Teaterföreningar 7/10, Stockholm (Ulrika R och Linda) 
 DansARR Öst 18/11. Kallelse och mer info kommer längre fram. 
 Kjell Höglund-föreställning 19/11. Erik bokar. 
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84. Marknadsföring  
Höstens program och medlemsbrev är nu packade och klara för utskick. Erik lämnar de 505 
kuverten till posten inom kort.  
RT Lund har tryckt upp vykort med kryssrutor och en översikt över säsongens föreställningar 
- en jättebra idé som vi borde testa i vår! 
Joppe uppdaterar hemsidan och ser även över föreningens uppgifter på Scenkonstportalen 
med mera. 
Erik tar kontakt med Corren om höstsäsongen. 

85. Nästa möte  
Nästa möte hålls 24/9 kl 17:30 på Linköpings Trädgårdshandel.  

86. Övriga frågor  
Erik kontaktar valberedningen och bjuder in dem till mötet 24/9.  

87. Mötet avslutas  

 

Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                       Ordförande 
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88. Mötets öppnande 

89. Närvaro 
Erik, Ulrika R, Joppe, Gunnar, Ulrika C och Linda 

90. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

91. Föregående protokoll 
Godkänns. 

92. Ekonomirapport 
Inget att rapportera denna gång. 

93. Värdering av föreställningar 
The last fish 6/9 - Premiär för Östgötateaterns nycirkusföreställning - med robot! Ulrika R, 
Gunnar, Ulrika C, Erik och Linda var där och hade en trevlig kväll. 

94. Repertoar 
* Möjligt datum för årsmöte är 5/2 2020. Ulrika R kollar upp bokning av Saga plus 
föreställningen Så sant som det är sagt. 
* Ulrika C har fixat biljetter så att det nu finns 32 st till vardera av höstens föreställningar. 
* Erik har haft kontakt med Agora. Claes/Kulturteknik ska stämma av med kommunens 
tekniker Tim inför never grow old 20/10. Föreningen passar på att sköta bärhjälpen vid detta 
tillfälle som ett sätt att få ökad inblick i kringarbetet vid föreställningar. Erik, Ulrika C och 
Gunnar kan vara med och Ulrika C frågar om Dennis kan tänka sig vara bärhjälp nummer 
fyra. En annan möjlighet är att fråga efter frivilliga i medlemsutskicket. Erik meddelar 
Kulturteknik. 
* Vårens repertoar diskuteras. I dagsläget är tre föreställningar bokade (Bye, bye bror + 
Pappa, make och krigsförbrytare + Vi som bor här 2). Ulrika R försöker boka Så sant som det 
är sagt + All min kärlek. Till detta kommer också kommunens två dansföreställningar samt 
ett eventuellt samarbete med ung scen/öst.  

95. Rapporter från möten, kurser etc 
* Linda och Ulrika R åkte till Ringarum för möte med RTÖ 16/9. Preliminärt datum för nytt 
Lördagshäng är 18/4 2020. 
* Erik deltog i Kulturdialogen på Arbis 18/9. Inga nyheter om Saga. Barnteatern spelas på 
Skylten i höst.  
* Ulrika C var på Östgötateaterns nycirkusfestival i augusti. Om den återkommer är det ett 
bra tillfälle att marknadsföra vår förening.  
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96. Kommande möten, kurser etc 
* Anbud Live 5-6/10. Linda, Ulrika R, Joppe och Gunnar åker till Stockholm. 
* Repertoarträff i Vadstena 12/11. Tyvärr kan vi inte delta på grund av att datumet krockar 
med Barnen i Norrköping för vissa i styrelsen och med arbete för andra. Erik meddelar 
Marie.  
 
97. Marknadsföring  
* Erik har lämnat affischer för never grow old och Svante möter Beppe Wolgers till 
biblioteket, kommunen samt Konsert & Kongress. Ulrika C och Linda gör ett samlat utskick 
för hösten under vecka 39.   
* Erik kontaktar Corren om höstsäsongen i vecka 40. 
* Kontakta dansutbildningar för riktad marknadsföring av never grow old. Ulrika R kollar 
listan från Anna Ljung. 
* Annons för Svante möter Beppe Wolgers fanns i Corren i helgen. Det finns även ett 
rabatterbjudande från Corren Mera. Ulrika C kollar om hon har kvar kontaktinfo till Great 
Jazz Club. Ulrika R söker upp arrangören av jazzkonserter i Lambohovskyrkan samt kontaktar 
Katariiina M på Östgötamusiken.  
* Medlemsutskick görs inför varje föreställning som vanligt. Vi gör även ett extra utskick för 
att informera våra medlemmar om att de har möjlighet att se Barnen 12/11 i Norrköping och 
14/11 i Mjölby.  
* Linda kollar upp De oroliga i pocket för ett eventuellt lotteri på bussresan.  

98. Nästa möte   
Nästa möte hålls 5/11 kl 17:30 på Skådebanan. Erik och Gunnar kontaktar valberedningen 
och bjuder in dem till mötet. (Lennart och Gunilla var inbjudna till kvällens möte men hade 
inte möjlighet att delta). 

99. Övriga frågor  
Ansökan om kommunbidrag ska lämnas in senast 1/12. 

100. Mötet avslutas  
 
Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                      Ordförande 
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101. Mötets öppnande 

102. Närvaro 
Ulrika R, Gunnar, Erik och Linda. Valberedarna Lennart och Gunilla deltog under del av 
mötet. 

103. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

104. Föregående protokoll 
Godkänns.  

105. Ekonomirapport 
Kassör Gunnar meddelar att läget är lugnt. Ansökan om kommunbidrag ska lämnas in senast 
1/12. Från och med 2020 kommer ansökan att göras digitalt. Föreningen har fått 3000 kr 
från Riksteatern Östergötlands publik- och repertoarstöd för dansföreställningen never grow 
old.  

106. Värdering av föreställningar 
Solitude - Uppskattad föreställning med avancerat ljud och ljus som drog mycket folk men 
också innebar mycket byggjobb. Bra eftersamtal, engagerad publik! 

never grow old - Föreningen tog själva hand om bygg och bär denna gång vilket ledde till 
nyttiga erfarenheter och insikter. Häftig föreställning! Publiken uttrycker att det är svårt att 
hitta till Agora på grund av dålig belysning och obefintlig skyltning. 

Svante möter Beppe Wolgers - Succé! Mysig föreställning, stor publik, varm stämning. 
Föreställningen i Motala fick en bra recension i Corren vilket märktes i biljettförsäljningen 
hos oss.  

107. Repertoar 
* Väldigt bra och spännande utbud på Anbud Live i år! Alla tänker till kring kommande 
repertoar och vi fortsätter diskussionen på nästa styrelsemöte.  
* Möte med Marie Höglund samt Konsert & Kongress i vecka 46 för att diskutera eventuella 
framtida samarbeten. 
* Ulrika R undersöker möjligheter för en eventuell nionde föreställning, beställer affischer till 
årsmötesföreställningen samt kollar med ung scen/öst angående samarbete i vår.  
* Bussresan till Motala har 34 medföljande i dagsläget. Gunnar har bokat buss. Linda har 
fixat lotterivinster.  
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108. Rapporter från möten, kurser etc 
* Anbud Live i Stockholm 5-6/10 - Linda och Ulrika R representerade föreningen där och 
återvände glada och inspirerade. 
* Möte med Stora teaterföreningar 7/10 i Stockholm - Ulrika R och Linda deltog där och har 
även varit på styrelsemöte och verksamhetsplanering med RTÖ 15/10.   

109. Kommande möten, kurser etc 
* Kulturdialog 14/11 på Ryds Herrgård.  
Erik går dit. 
* JUCK kommer till Skylten 20/11. 
* Kulturgille 19/12 på Skylten. 
* Utbudsdag i Västerås 1/2 2020.  
Erik, Ulrika R, Gunnar och Linda kan. Erik kollar med övriga och gör sedan en gemensam 
anmälan. 
* Lördagshäng 18/4 2020. 

110. Marknadsföring  
Linda har inlett arbetet med vårens I Rampljuset och redogör för det. Styrelsen diskuterar 
upplägg och utformning och beslutar att vårens färg blir ”Biscaya green” från Pantones 
senaste kollektion.  

Gunnar hör av sig till Jennie angående layoutarbetet och kollar även upp lämpligt antal 
exemplar att trycka upp av vårprogrammet. För att det ska hinna nå medlemmarna i tid 
måste programmet skickas senast 3/1 2020. Erik kollar upp datum med LTAB och kontaktar 
även Botrygg för att stämma av kring sponsring, önskat antal exemplar för deras utskick 
samt annons i Nöje.  

Marknadsföringssamarbetet med Cinemax fick skjutas upp denna höst på grund av den 
försenade Saga-renoveringen men nu kan vi köra igen! Erik kontaktar Cinemax när vi vet 
vilka datum som gäller. 

Vi annonserar i Corren även i vår, det är ett bra sätt att synliggöra föreningen. Viktigt att se 
till att våra föreställningar också finns med i evenemangskalendrar hos Corren med flera. 

111. Nästa möte   
Nästa möte hålls 26/11 kl 17:30 på Skådebanan.  
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112. Övriga frågor 
Valberedarna Gunilla och Lennart kom till mötet för att diskutera nuläge och framtid 
tillsammans med styrelsen.  
Styrelsen funderar kring årsmötesordförande, Erik följer upp förslagen.   

113. Mötet avslutas  

Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                      Ordförande 
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114. Mötets öppnande 

115. Närvaro 
Ulrika R, Joppe, Erik, Gunnar och Linda  

116. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

117. Föregående protokoll 
Godkänns 

118. Ekonomirapport 
Gunnar redogör för det ekonomiska läget. Vi väntar på fakturor gällande Agora samt bussen. Svante-
föreställningen är inte avräknad ännu men beräknas ge minimal förlust. Prognosen för året är ett 
resultat på ca 50000 kr plus.  

Gunnar har ordnat med ansökan till kommunen, Erik lämnar in den 28/11.  

119. Värdering av föreställningar 
Bussresa till De oroliga - bortsett från krångel i restaurangen så blev det en toppenkväll i Motala! 
Proffs på scenen, roligt med utflykt, fullsatt buss, glada medlemmar, uppskattat boklotteri på 
hemvägen.   
The most human - säsongsavslutning, fullsatt på Dansens hus, annorlunda och innovativ föreställning. 
Vi vågar gissa att fina roboten Alex har många nya fans i Linköping.  
Hela styrelsen samlades på Östgötateatern 19/11 för Kjell Höglund-föreställningen Tidens tecken, 
hade väldigt trevligt och gick hem nynnandes på ”Genesarets sjö”. Joppe såg kraftfulla JUCK uppträda 
på ett fullsatt Skylten 20/11 och dagen efter satt Linda och Ulrika R i publiken när Anna Charlotta 
Gunnarsson berättade om sin nya bok ”Kvinnorna som formade pop-historien”.  

120. Repertoar 
Styrelsen diskuterar och planerar kommande repertoar. Arbetet pågår med att försöka få hit Riddare 
av tusen äventyr till våren, alla håller tummarna. Vi hoppas även få till samarbeten med Konsert och 
Kongress kring Hedwig and the angry inch (hösten -20) och Out of chaos (våren -21). K&K är 
tillfrågade och ska återkoppla när de undersökt läget. 
Önskade bokningar hösten 2020: The Quest, Taha, Ravinen och Kurage (den senare kräver en 
alternativ spelplats). Ulrika R kollar också upp vad som gäller för bokning av Bygdens söner.  
Önskade bokningar våren 2021: Varsel? Erik tar kontakt med IF Metall angående samarbete. 
Ulrika R lämnar in bokningarna senast 1/12. 
Kartan över oss - Erik kollar om vi kan utgå från Skådebanan 25/4. Styrelsen beslutar att vi ordnar fika 
till deltagarna i hörlurspromenaden samt att biljetterna ska vara gratis. 
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121. Rapporter från möten, kurser etc 
* Linda och Ulrika R träffade Konsert & Kongress och Marie Höglund 13/11 för att diskutera kring 
kommande repertoar och möjliga samarbeten. 
* Erik deltog i kommunens kulturdialog 14/11 och lyssnade på flera intressanta föredrag. 

122. Kommande möten, kurser etc 
8/12 - Teater Imba har föreställning på Saga. 
19/12 - Kulturgille på Skylten 
1/2 - Utbudsdag i Västerås. Erik, Linda, Gunnar och Ulrika R är anmälda. 
10/2 - Kulturdialog på Saga 
18/4 - Lördagshäng i Norrköping 

123. Marknadsföring  
Arbetet med vårens I Rampljuset är igång och Linda redogör för läget. Erik har kontaktat LTAB och 
planen är att gå till tryck 12/12. Botrygg vill ha 2000 ex och bekostar även en annons i Corren Nöje 
7/2. Totalt trycker vi upp 4000 program; de ska hämtas på tryckeriet 19/12 och packas 2/1 kl 13. 
Gunnar ordnar en medlemslista som underlag och Rune fixar kuvert till utskicket.  
 
Erik har haft kontakt med Naturskyddsföreningen som ska skriva om Domedagen (Vi som bor här 2) i 
sitt medlemsutskick i januari samt med Cinemax som behöver en sammanställning (ett A4) av 
vårrepertoaren till sitt medlemsutskick. Joppe fixar en översikt, vi trycker upp den och 
vidarebefordrar till Cinemax.  

124. Nästa möte  
Nästa möte hålls 17/12 kl 17:30 på Skådebanan. Efter mötet har vi säsongsavslutningsmiddag. 
  

125. Övriga frågor 
* Erik har besvarat enkäten om stödbehov.  
* Årsmötet kan vara ett bra tillfälle att efterlysa bärhjälp.  
 

126. Mötet avslutas 
 

Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                      Ordförande 
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127. Mötets öppnande 

128. Närvaro 
Erik, Gunnar, Ulrika C, Linda, Ulrika R och Joppe.  

130. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor 

131. Föregående protokoll 
Godkänns. 

132. Ekonomirapport 
Kassör Gunnar meddelar att läget är under kontroll samt berättar att Svante möter Beppe Wolgers 
gick med plus! Kul! Kostnaden för tryckning av I Rampljuset kvarstår och föreningen har fortfarande 
inte fått faktura från Agora.  

133. Värdering av föreställningar 
Inga föreställningar sedan förra mötet.  

134. Repertoar 
* Potato Potato kunde tyvärr inte komma till Linköping i vår men vi får istället glädja oss åt att 
Konsert & Kongress vill visa Hedwig and the angry inch! Ulrika R har fått möjliga datum från K & K och 
förmedlat dem till turnéläggarna på Riksteatern.   
* Vi håller tummarna för att Scholanders sal ska fungera för Kurage hösten -20, Ulrika R har kontakt 
med Kårhuset Kollektivet och Marie om det.  
* Vi avvaktar med Varsel på grund av att den inte går in på Saga.  
* Vi väntar på svar från Östgötateatern om vad som gäller för bokning av Bygdens söner. 
* Skådebanan är bokad för hörlurspromanaden Kartan över oss 25/4. 
* Kontrakten för vårens föreställningar är klara.  
* Erik kontaktar Kulturteknik om vårens föreställningar inom kort. 

135. Rapporter från möten, kurser etc 
Tyvärr hade ingen i styrelsen möjlighet att närvara på DansARR Östs möte 2/12. 
Linda var på styrelsemöte med Riksteatern Östergötland 10/12. 
Erik var på öppet hus på Saga 12/12 och kollade in resultatet av renoveringen.  
Linda har sett Blod och ben på Östgötateaterns X-scen i Norrköping och Nakna som foster och gudar i 
Lund.  

136. Kommande möten, kurser etc 
19/12 - Kulturgille på Skylten 
2/1 - Packmöte. Gunnar fixar en medlemslista till Rune samt skriver ett nytt medlemsbrev och 
kallelse till årsmötet. 
1/2 - Utbudsdag i Västerås. Erik, Linda, Gunnar och Ulrika R är anmälda. 
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5/2 - Årsmöte på Saga. Stadgar ska justeras och tryckas upp till mötet, Erik fixar det efter jul. 
Årsmötesordförande är ordnad. 
10/2 - Kulturdialog på Saga 
18/4 - Lördagshäng i Norrköping  

137. Marknadsföring  
* Affischer för våren 2020 är beställda.  
* Vårens I Rampljuset är skickat till tryckeriet. Gunnar hämtar de 4000 exemplaren 19/12 och lämnar 
hälften av dem till Botrygg. 
* Anna Henriksson på Botrygg ska sammanställa ett utskick och har fått program-pdf samt bilder till 
alla vårens föreställningar.  
* Joppe har fixat en fin A4-version av vårprogrammet till Cinemax-utskicket. Vi trycker upp 350 ex i 
färg och lämnar på Skådebanan.  
* Kartan över oss-produktionen har frågor angående utformningen av en affisch som är specifik för 
Linköping. Alla kollar på frågorna och tänker till runt dem.  

138. Nästa möte   
Programmen packas 2/1 kl 13 på Skådebanan.  
Första styrelsemötet för 2020 hålls 28/1 kl 17:30 på Skådebanan.  

139. Övriga frågor  
Vi behöver ta reda på om vi får tillgång till förrådet på Saga samt om borden vi brukar använda till 
årsmötet och pausförsäljningen finns kvar.  

140. Mötet avslutas  

Vid tangentbordet                                                           Justeras 
 
 
 
Linda Cederlind                                                               Erik Malmberg 
Sekreterare                                                                      Ordförande 
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