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Inledning
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 1 januari till den 31 december 2020. 

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

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

Riksteatern Linköping:s huvudscen är Sagateatern. 

Riksteatern Linköping har ett brett kontaktnät med många samarbetspartners. Bland dessa bör näm-
nas Linköpings Kultur- och fritidsförvaltning, ung scen/öst, Östgötateatern, Skådebanan, Linköpings 
universitet, Linköping Konsert & Kongress och Region Östergötland/Dans i öst.

Dans- och teaterintresserade kan gå med i teaterföreningen Riksteatern Linköping och blir då medlem-
mar i Riksteatern. Riksteatern Linköping:s medlemmar får Scenpass Sverige som ger rabatter på de 
fl esta större teatrar i landet, inklusive Östgötateatern och Linköping Konsert & Kongress egna arrang-
emang.

Medlemmar

Riksteatern Linköping är länets största teaterförening och har 450 medlemmar (en minskning med 72 
jämfört med 2019). 70 % av medlemmarna är kvinnor, 30 % är män. 

Ser man till medlemmarnas ålder är medelåldern 66,3 år (en ökning med 0,2 år jämfört med 2019) och 
fördelningen mellan åldersgrupper ser ut som nedan (antal medlemmar på axeln till vänster). 
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Arrangemang 2020

11 februari

BYE BYE BROR

13 februari

TENSION

25 februari

PAPPA,  MAKE OCH  KRIGSFÖRBRYTARE

17 mars

DOMEDAGEN (TM)

5 april

FAUNA  (INSTÄLLD)

28 april

BÄTTRE FOLK (INSTÄLLD)

15 september

Á JTTEGA

19 september

KARTAN ÖVER OSS

22 september

TAHA  (INSTÄLLD)

6 oktober

THE QUEST

7 oktober

ME YOU I

5 februari

SÅ SANT SOM DET ÄR SAGT
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Arrangemang 2020  forts.

- noteringar

Under pandemiåret 2020 fi ck Riksteatern Linköping dessvärre ställa in ett antal föreställningar. Lätta-
de restriktioner under hösten gjorde dock att de fl esta föreställningar under hösten kunde genomföras 
med begränsad publik.

Våren 2020
Så sant som det är sagt spelades i samband med årsmötet 2020 den 5 februari, där alla medlemmar 
bjöds på berättarteater och fi ka

Bye bye bror spelades den 11 februari, en mycket stark och gripande föreställning som spelades inför 
full salong.

Tension spelades den 13 februari på Sagateatern, en fascinerade dansföreställning som genomfördes 
med stöd av Region Östergötland, Kulturrådet och Linköpings kommun.

Pappa, make och krigsförbrytare spelades den 25 februari, en tänkvärd föreställning som drog mycket 
publik och startade många samtal efter föreställningen. 

Domedagen(TM) - en trallvänlig talkshow spelades den 17 mars, samma dag som Riksteatern som 
producerat föreställningen beslutade att dagen efter ställa in alla vårens föreställningar på grund av 
Covid-19. Publikbortfall på grund av rådande pandemiläge, men en fantastiskt talande sista föreställ-
ning.

Inställda föreställningar våren 2020:
Fauna (dans)
Bättre folk (dans)

Hösten 2020
Ájttega - Förfäderna spelades den 15 september och var ett samarrangemang med DansARR Öst 
2.0 – Region Östergötland, Dans i Öst och Riksteatern Östergötland. Föreställningen var slutsåld och 
mycket uppskattad.

Kartan över oss som genomfördes den 19 september var ett digital hörlursverk som lockade ett 30-tal 
deltagare. Denna hörlursvandring genomfördes samtidigt på ett stort antal orter över hela Sverige. 
Verket lockade både nya och vana teaterbesökare. Inför hörlursvandringen bjöds representanter från 
lokalpressen in för en vandring, vilket resulterade i fi na recensioner och publicitet som ökade deltagar-
antalet. 

21 oktober

KURAGE

10 november

MAMMORNA (INSTÄLLD)

13 oktober

TROLLKARLEN FRÅN CHICAGO
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Publiksiff ror
Under 2020 har antalet besökare varit 746. Den genomsnittliga beläggningsgraden har varit 
74%, om man räknar bort inställda föreställningar. Fördelningen på föreställningar framgår 
nedan.

Datum Besökare Beläggning

2020-11-10 Mammorna - INSTÄLLT

2020-10-21 Kurage 19 100 %

2020-10-16 Trollkarlen från Chicaga 50 100 %

2020-10-07 Me You I  (dans) 50 100 %

2020-10-06 The Quest 44 88 %

2020-09-26 Taha - INSTÄLLT

2020-09-19 Kartan över oss 34 100 %

2020-09-15 Á j  ega  (dans) 50 100 %

2020-04-28 Bä  re folk - INSTÄLLT

2020-04-25 Kartan över oss (fl y  ad) - INSTÄLLT

2020-04-05 Fauna  (bussresa) - INSTÄLLT

2020-03-17 Domedagen TM - en trallvänlig talkshow 57 26 %

2020-02-25 Pappa, make och krigsförbrytare 127 57 %

2020-02-13 Tension  (dans) 78 35 %

2020-02-11 Bye bye bror 119 53 %

2020-02-05 Så sant som det är sagt 118 53 %

746 74 %

Föreställningen TAHA som skulle ha spelats den 22 sep ställdes dessvärre in, då Riksteatern nationellt 
fl yttade fram alla turnéstarter till oktober pga Covid-19.

The Quest spelades den 6 okt och bjöd på en slutsåld föreställning med mycket publikkontakt och 
stående ovationer.

Dansföreställningen Me Yuo l spelades den 7 okt Sagateatern och var både slutsåld och uppskattad.

Trollkarlen från Chicago spelades den 13 okt på Sagateatern även denna en slutsåld och mycket upp-
skattad föreställning med fl era inklapp samt stående ovationer

Kurage spelades den 21 okt, här blev det lite väl spännande pga dubbelbokad lokal men med kort 
varsel och mycket engagemang från teaterföreningen så löstes en ny lokal i Norrköping. Riksteatern 
Linköping bjöd på tågbiljetten för den publik från Linköping som redan bokat biljetten. Föreställning-
en var slutsåld och det blev en intim föreställning med en mycket berörd publik. 

Inställda föreställningar hösten 2020:
Taha
Mammorna
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Årsmöte
Årsmötet ägde rum 5 februari 2020 på Sagateatern. Till ordförande respektive sekreterare för årsmötet 
valdes Åsa Christoff ersson och Linda Cederlind. 

Styrelsens sammansättning
Joppe Svensson, ordförande
Jörgen Nissen, vise ordförande
Ulrika Reinholdsson, repertoaransvarig
Gunnar Eriksson, kassör
Linda Cederlind, sekreterare 
Ulrika Cederberg, ledamot
Elisabeth Asp, ledamot, kommunrepresentant

Revisorer
Hans Andersson, revisor
Stefan Maass, revisorssuppleant

Valberedning
Erik Malmberg

Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 digitala sammanträden. Något arbetsutskott har inte inrät-
tats 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. 

Styrelsemedlemmar har deltagit i möten, kurser, konferenser och övrig verksamhet enligt nedanståen-
de förteckning:

Linda Cederlind och Ulrika Reinholdsson har deltagit i möten med Riksteaterns regionala styrelse 
samt Stora teaterföreningar 

Styrelsen har deltagit i digitala utbudsdagar så som Riksteaterns Anbud Live och Expo scenkonst

Ulrika Reinholdsson har deltagit i möten med Cirkusfl ätan som är ett interregionalt samarbete kring 
cirkuskonsten. Hon har även suttit i en panel som representant för arrangörsledet.

Styrelsen har även haft ett antal styrelsemöten samt planeringsmöten inför kommande säsonger

Styrelsen har också haft möten med KoF om Saga och skrivit ett nytt kontrakt vad gäller bokning etc
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Ekonomi
Som framgår av den ekonomiska redovisningen är Riksteatern Linköping:s ekonomi stabil; verksam-
hetens ekonomiska resultat är ett plus på 103 000 kr. Föreningens egna kapital har därmed ökat från 
353 000 till 456 000 kr. För en ideell teaterförening av Riksteatern Linköping:s typ är denn nivån på 
det egna kapitalet betryggande hög.

Marknadsföring
Riksteatern Linköping:s nya hemsida lockar nu ett avsevärt större antal besökare jämfört med tidigare 
och mycket av kommunikation med medlemmarna går via kontaktformuläret på denna hemsida. 

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

Med hänsyn till att Riksteatern Linköping 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 föreställningarna. Detta har resulterat i att Riksteatern Linköping:s exponering i media har ökat.

Riksteatern Linköping har en egen programbroschyr, I rampljuset, som i normalfallet trycks i 4 000 
exemplar och sprids till medlemmar, bibliotek, teatrar, turistbyråer etc. Samtidigt sprider Botrygg 
2 000 exemplar bland sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Information om Riksteatern Linkö-
ping:s föreställningar publiceras även i evenemangskalendern På Gång i Linköping och i Skådebanans 
månadsinformation. Affi  scher sätts upp på samlingspunkter i Linköping och andra delar av länet. Med 
tanke på pandemiårets bublikrestriktioner har broschyrmaterialet tryckts i en mindre upplaga, samti-
digt som dess spridning varit mindre omfattande.

Publikrestriktionerna har även påverkat annonseringen i Corren och på Facebook (betald annonse-
ring). eftersom vi valde att inte göra någon bredare marknadsföring för de föreställningar som hade 
publikrestriktioner. 

Styrelsen gör årligen fl era 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 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 Domedagen gjordes exempelvis utskick till Naturskyddsföreningens medlemmar. Inför Bye 
Bye bror hade föreningen kontakt med Universitetet (Socionom- och Psykologprogrammen), vilket 
även gällde för Trollkarlen från Chigago (Ekonomprogrammen), medan dansrelaterade utbildningar 
kontaktades inför Tension och Me You I. 

Slutord
Riksteatern Linköping kan se tillbaka på ett märkligt pandemiår, men har efter omständigheterna haft 
ett ramgångsrikt år med en intressant repertoar, med så mycket publik som varit möjligt och med en 
stabil ekonomi.

Riksteatern Linköping tackar Linköpings kommun och då främst Kultur- och fritidsnämnden och dess 
förvaltning för ekonomiskt stöd och bra samarbete. Vidare tackar Riksteatern Linköping Linköping 
Konsert & Kongress, ung scen/öst, Linköpings universitet, Östgötateatern, Dans i öst och Riksteatern 
Östergötland för god samverkan. 
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Vald styrelse för Riksteatern Linköping

Linköping 2021-08-01   
    

………………………………….  ………………………………….
Joppe Svensson, ordförande    Jörgen Nissen, vice ordförande

………………………………….  ………………………………….
Gunnar Eriksson, kassör    Ulrika Reinholdsson, repertoaransvarig 

………………………………….  ………………………………….
Linda Cederlind, sekreterare   Ulrika Cederberg, ledamot    
  

………………………………….  
Elisabeth Asp, kommunrepresentant
   



 

 
    
 
 
 
 
 
 

 Balansräkning 2020 2019 
 
  

 Tillgångar   

 Omsättningstillgångar 
 

 1   Kundfordringar 7 588 7 588
 2   Momsfordran 42 025 75 449 
 Skattekontot 562 562 
    Interimsfordringar - - 
  
 Kassa och bank 
 

 3   Biljettkassa 7 403 3 497
 4   Handkassa 1 039 2 760
 5   Företagskonto 429 390 263 396 
  
 Summa tillgångar 488 007 353 252 
  
 

 Eget kapital och skulder 
 

 Eget kapital 
 

 Eget kapital 577 873 577 873 
 6   Balanserad förlust -224 621 -293 900 
   7   Redovisat resultat 102 715 69 279 
  

 Summa Eget kapital 456 067 353 252
  
 
 Kortfristiga skulder 
 

 8   Skatteskulder 32 040 - 
   

 Summa skulder 32 040 - 
 
 Summa eget kapital och skulder 488 007 353 252
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kassaflödesanalys 2019 2018 
 
  

 
 Årets resultat 69 279 -79 538 
 Förändring av rörelsefordringar 108 187 -28 942 
 Förändring av rörelseskulder -16 460 -34 532 
 

 Den löpande verksamhetens kassaflöde 160 998 -143 012 
  
 



 

 
  
  
 
 
 

  

   
 Resultaträkning 2020 2019 
 
 
 
 Intäkter 
    9   Medlemsintäkter scenpass 37 169 36 966
 10   Biljettförsäljning 87 255 148 260
 Pausförsäljning - 2 799 
 Vinstdelning (samarrangemang) - 6 070
  11  Kommunala bidrag mm 296 000 298 000 
 

  

 Summa intäkter 420 424 492 095 
 
 Kostnader 
   12 Föreställningskostnader 216 683 270 065 
   Delning av förlust/vinst - -
 Inköp till skådespelare 2 413 2 362
 Pausförsäljning (varuförbrukning) 2 078 2 130 
    Teaterresor - 15 245 
 Styrelsemöten 2 004 3 884 
 Medlemsmöten 3 834 4 014
 Deltagaravgifter 1107 759 
 Kostnader för resor 1 148 9 343 
 Reklamtrycksaker 5 610 58 247 
 13   Annonser 21 899 44 420 
 Reklam och PR (övr) 2 829 3 869 
 Kontorsmaterial och data 3021 1 802
 Porton (medlemsutskick) 6 207 5 532
 Övriga förvaltningskostnader 861 1 144 
 Räntekostnader 152 - 
 14 Årets skatt 46 863 - 
 

 Summa kostnader 317 709 422 816 
   

 Årets resultat 102 715 69 279 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kassaflödesanalys 2020 2019 
 
  

 
 Årets resultat 102 715 69 279 
 Förändring av rörelsefordringar 33 424 108 187 
 Förändring av rörelseskulder 32 040 -16 460 
 

 Den löpande verksamhetens kassaflöde 168 179 160 998 
  
 



 
 
 

 
  
 

 
Notförteckning till BR och RR (2020) 

 
Riksteatern Linköping:s bokföring för räkenskapsåret 2020 omfattar 148 verifikationer och 470 trans-
aktioner. Bokföringen har inga differenser i förhållande till faktiska tillgångar vad gäller bankkon-
ton, biljettkassa eller handkassa. Inte heller momsredovisningen innehåller några differenser. 
 

 
Balansräkningen 
 

01 Kundfordringarna är kopplad till det vinstdelningsavtal vi har med Visit Linköping (samar-
rangemanget av föreställningen Svante möter Beppe Wolgers). 

02 Årets momsfordran är mindre än föregående års, beroende på att verksamheten varit mindre i år. 

03 Biljettkassan används för försäljningen av biljetter på Sagateatern.  

04 Handkassan används för att hantera pausförsäljning under föreställningarna.  

05 Riksteatern Linköping har två bankkonton hos Swedbank; ett transaktionskonto för löpande be-
talningar (Företagskonto) och ett placeringskonto (Kapitalkonto). Kontona har nollränta och det 
gäller även för Skattekontot hos Skatteverket. Under året har placeringskontot nollställts och 
pengarna har förts till transaktionskontot. 

06 Här redovisas den samlade förlusten sedan 2008. Beloppet har minskat jämfört med förra året 
beroende på att föregående års vinst (69 279 kr), som brukligt, har förts till detta konto. 

07 Årets resultat (efter skatt) är en vinst på 102 715kr. Riksteatern Linköping har därmed använt 
mindre resurser än vad som löpande tillförts. Detta beror på att den under 2020 rådande pandemin  
begränsat verksamhetens omfattning. 

08 Eftersom Riksteatern Linköping bedriver näringsverksamhet är föreningen skattskyldig och den 
beräknade skatten för 2020, som ska betalas 2021, är 32 040 kr 

 

 
Resultaträkningen 
 

09 Medlemsintäkterna är de ersättningar Riksteatern Linköping erhåller från Riksteatern (när med-
lemmarna har betalat sina scenpass för året). Medlemsantalet ligger på samma nivå som föregå-
ende år och därmed gör även medlemsintäkterna det. 

10 Biljettförsäljningen har minskat med ca 60 000 till 87 260. Detta beror på den rådande pandemin 
och den därmed reducerade verksamheten. 

11 Det kommunala bidraget ligger på samma nivå som förra året (280 000 kr) samtidigt som Rikste-
atern Östergötland betalat ut ett publikstöd till föreningen (16 000 kr). 

12 Föreställningskostnaderna har minskat med drygt 55 000, vilket, på samma sätt som biljettintäk-
terna, beror på den reducerad verksamheten. 

13 Annonserna avser i allt väsentligt våra annonser i Corren och då de arrangemang som genomförts 
har haft restriktioner vad gäller antal i publiken har vi inte haft anledning att annonserar i samma 
omfattning som normalt 

14 Föreningen är skattskyldig och erhöll under året debiterad skatt om 14 823 kr för 2019, samtidigt 
som den beräknade skatten för 2020 är 32 040 kr (se not 08). 

 

 



 
 
 

 
 

 

Kassaflödesanalys 
 

 Kassaflödesanalysen visar hur de likvida medlen har förändrats och förklarar samtidigt skillnaden 
mellan resultat och kassaflöde (förändring i likvida medel). För 2020 är föreningens resultat    
(102 715) medan kassaflödet är (168 179), vilket beror på att rörelsefordringarna har minskat med 
33 424 samtidigt som rörelseskulderna har ökat med 32 040. 

 

 

 





2021 års verksamhetsplan för Riksteatern Linköping
 

 Allmänt 
Riksteatern Linköping (tidigare KARIL) 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. 
 
Riksteatern Linköping 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. Riksteatern Linköping är öppet för nya konstnärliga 
uttrycksformer, nya verksamhetsformer och nya samarbetspartners. 
 
Riksteatern Linköping: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 2021 kommer Riksteatern Linköping 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 Riksteatern Linköping: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 Linköping Konsert & Kongress 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 Riksteatern Linköping 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 fyra 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 andra kulturinriktade föreningar  

 
 

 
 



 
 
 
 Stärka samarbetet med regionens övriga Riksteaterföreningar bland annat genom att anordna 

bussresor till föreställningar som ges i länet 
 Arbeta vidare med fördjupning och folkbildning i form av publiksamtal i samband med våra 

arrangemang 
 Fortsätta arbetet med miljö- och demokratifrågor genom att välja föreställningar som berör 

dessa ämnen.  
 Arbeta vidare 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 Riksteatern Linköping:s 
kunskap och erfarenhet i projektet DansARR Öst. 

 Utveckla samarbetet med kulturhuset Agora.  


