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Inledning 
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 1 januari till den 31 december 2022. 

Föreningen ser som sin uppgift att komplettera övrigt teaterutbud i Linköping med de bästa 
föreställningarna 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 bidrag från Kultur- och fritidsnämnden (KoF) för att anordna 
teaterföreställningar under eget administrativt och ekonomiskt ansvar. Riksteatern Linköping 
arrangerar även ett antal dansföreställningar där KoF har det ekonomiska ansvaret. 

Riksteatern Linköping:s huvudscen är Saga. 

Riksteatern Linköping har ett brett kontaktnät med många samarbetspartners. Bland dessa bör 
nämnas Linköpings Kultur- och fritidsförvaltning, ung scen/öst, Östgötateatern, Skådebanan, 
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 
flesta större teatrar i landet, inklusive Östgötateatern och Linköping Konsert & Kongress egna 
arrangemang. 

Medlemmar 
Riksteatern Linköping är länets största teaterförening och har 470 medlemmar (en ökning med 30 
jämfört med 2021). 

Arrangemang – noteringar   
På nästa sida visas vilka årets 18 föreställningar har varit (en av dessa blev inställd). Antalet besökare 
har varit 2 230 (vilket i princip är detsamma som före pandemin, dvs 2019) och den genomsnittliga 
beläggningen har varit 73%. 

I januari rådde fortfarande pandemirestriktioner och vårsäsongen startade försiktigt med cirkus-
residenset Rollercoaster där Wes Peden tog jongleringkonsten till helt nya och oanade höjder på 
Agora. Restriktionerna och deltagarbegränsningarna hävdes den nionde februari och vårens första 
föreställning på Saga var Stortorget där den chilenske regissören Guillermo Calderón fick publiken att 
fundera över hur Sverige har förändrats sedan Olof Palmes dagar och vilka myter om vårt land som 
lever kvar idag? Två veckor senare intog Anna Blomberg Sagas scen och Linköping fick stifta 
bekantskap med både drottning Silvia och Mikael Persbrandt i hennes tappning. Mars innehöll också 
finbesök från Teater Brunnsgatan 4 och föreställningen Titta pappa, en död cirkus!, skriven av 
självaste Kristina Lugn och Staffan Westerberg. Det blev en oförglömlig kväll på Saga som följdes 
upp av starka In memoriam där ikonerna Ann Petrén och Lotta Tejle gav oss en psykologisk thriller 
om syskonskap, skuld och förlåtelse. 

I april berörde Rennie Mirro Sagapubliken på djupet när han med dans och ord berättade om sitt liv i 
strålkastarljuset. Senare samma månad gav Silvia Gribaudi besökarna nya perspektiv på dans, kroppar 
och rörelseglädje och Saga fylldes av många varma och hoppfulla skratt. Säsongsavslutningen i maj 
blev en utflykt med buss till Fornåsa bygdegård och Bygdens söner - en rolig och varm föreställning 
med den alltid lika uppskattade Peter Jansson i alla roller. 

Efter sommaruppehållet fick Sagapubliken ett kärt återseende i form av Maria Arnadottir och hennes 
nya berättarföreställning Hur ska det gå? Hagar Malin Hellkvist Sellén tog därefter med Sagapubliken 



på en resa till vår inre skog i början av september medan Anna-Lena Efverman förflyttade besökarna 
till Grez-sur-Loing och Marie Davids öden och äventyr i konstnärskollektivet där. Höstens bussresa 
gick till Motala Folkets Hus där Linköpingspubliken fick uppleva en storslagen och vacker 
uppsättning av Ett drömspel iregi av Carl Knif. 

I början av oktober var Carl Einar Häckner äntligen tillbaka i Linköping och Saga var fullsatt av glad 
och förväntansfull publik. Innan föreställningen hade Häckner spelat in en videohälsning till 
Linköpingspubliken som föreningen lade upp på sin Facebooksida och efter föreställningen fick 
publiken tillfälle att ta kort tillsammans med hela två versioner av trollkarlen – en i papper och en livs 
levande. Denna månad innehöll också Hoota – ett internationellt gästspel av och med Amer Hlehel. 
Föreställningen (som spelades på engelska och textades till svenska) berör krigets ofattbara fasor och 
människans kreativitet för att överleva. Det blev en oerhört stark kväll på Saga som inte lämnade 
någon oberörd. 

Fly me to the moon lockade publiken till skatt när Marika Strand och Gabriella Boris gestaltade två 
uppfinningsrika undersköterskor inom hemtjänsten medan Nattygsbordet – ett verk skrivet av en AI – 
lyfte frågor kring medvetande och kollektivism och fick publiken att tänka i nya banor. Höstsäsongen 
avslutades på bästa sätt med den filosofiska och livsbejakande dansföreställningen Transplantation 
med Charlotte Engelkes och Sofia Södergård på scenen. 

Föreställningar och publiksiffror 

Datum & tid Titel Besökare Beläggning 

2022-11-24 Transplantationen 107 51% 

2022-11-15 Nattygsbordet 125 56% 

2022-10-26 Fly me to the moon 210 100% 

2022-10-11 Hoota 70 31% 

2022-10-04 Carl-Einar Häckner - i För långt borta land 222 100% 

2022-09-28 Ett drömspel 71 100% 

2022-09-14 Marie David och Siri 83 37% 

2022-09-02 Kvinnor och skog 48 100% 

2022-08-31 Hur ska det gå? 114 51% 

2022-05-11 Bygdens söner 108 72% 

2022-04-23 Graces 159 77% 

2022-04-05 Dansa Rennie! 174 84% 

2022-03-29 In memoriam 222 100% 

2022-03-15 Titta pappa, en död cirkus! 171 77% 

2022-03-02 Anna Blomberg sjunger ut 209 100% 

2022-02-15 Stortorget 112 50% 

2022-02-03 Bättre Folk INSTÄLLT 

2022-01-21 Rollercoaster 22 63% 

Summa: 2 227  73% 
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Årsmöte 
Årsmötet hölls på Kollektivet (Nationernas hus) 15 februari. 

Styrelsens sammansättning 

Jörgen Nissen, ordförande 
Erik Malmberg, vice ordförande 
Gunnar Eriksson, kassör 
Ulrika Reinholdsson, repertoaransvarig  
Linda Cederlind, sekreterare  
Joppe Svensson, ledamot  
Katinka Richter, ledamot 
Elisabeth Asp, ledamot, kommunrepresentant 

Revisorer 
Hans Andersson, revisor 
Stefan Maass, revisorssuppleant 

Valberedning 
Ulrika Cederberg, Lisa Vestin och Gunilla Jedeskog 

Styrelsearbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 sammanträden. Något arbetsutskott har inte inrättats 
eftersom akuta frågor bedöms kunna lösas genom att hålla hela styrelsen ajour via e-post. 

I styrelsens arbetsuppgifter ingår att åstadkomma en repertoar som kännetecknas av hög kvalitet 
oberoende av genre och att verka som en professionell arrangör när det gäller administration, 
marknadsföring 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 nedan: 

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

Ulrika Reinholdsson har deltagit i möten med Cirkusflätan som är ett interregionalt samarbete kring 
cirkuskonsten samt arbetat med att ta fram en kurs för cirkusarrangörer. 

Jörgen Nissen har varit på ordförandeträff med länets övriga Riksteaterföreningar samt deltagit på Ny i 
styrelsen-kurs hos Riksteatern Östergötland. 

Styrelsen har i olika konstellationer deltagit i Utbudsdag Mellansverige och Riksteaterns Anbud Live 
(digitala utbudsdagar), repertoarträff för länet (digital) samt kommunens Kulturdialoger. 

Styrelsen har även i olika konstellationer bevistat föreställningarna Bolanders skor i Skänninge, Dansa 
Rennie i Norrköping, Expedition Kyla, Peer Gynt, Drottningens juvelsmycke och Come from away på 
Östgötateatern samt Sista sucken och Skalet på ung 
scen/öst. 



Ekonomi 
Den ekonomiska redovisningen visar att Riksteatern Linköping:s resultat för 2022 är ett minus på 
147 000 kr. 

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 trycks i 3 000 exemplar och 
sprids till medlemmar, bibliotek, teatrar, turistbyråer etc. Samtidigt sprider Botrygg broschyren bland 
sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Information om Riksteatern Linköping: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.  

Annonseringen i Corren och på Facebook (betald annonsering) har återupptagits i normal omfattning 
efter pandemin. Detta betyder att varje föreställning annonseras enskilt i Corren liksom att de 
annonseras under två veckor på Facebook. 

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 har också fått påminnelser om vissa föreställningar. 

Riktad information går ut till grupper som vi bedömer kan ha speciellt intresse av en särskild 
föreställning. Dansrelaterade utbildningar kontaktades inför Graces, Dansa Rennie, Kvinnor och Skog 
samt Transplantation. Datarelaterade utbildningar på LiU kontaktades om Nattygsbordet. Chilenska 
och Latinamerikanska föreningar, ABF och politiska partier när det gäller Stortorget och föreningen 
Världens mammor, Palestinagrupperna, Röda korset, fredsorganisationer och kommunpolitiker bjöds 
in till föreställningen Hoota. 

Slutord 
Riksteatern Linköping kan se tillbaka på ett år utan pandemi. Efter två pandemiår är vi nu tillbaka till 
den verksamhetsnivå vi hade 2019 - och publiken har också kommit tillbaka; väldigt trevligt. 

Riksteatern Linköping tackar Linköpings kommun och då främst Kultur- och fritidsnämnden och dess 
förvaltning för ekonomiskt stöd och bra samarbete. Vidare tackar Riksteatern Östgötateatern, ung 
scen/öst, Dans i öst och Riksteatern Östergötland för gott samarbete. 



Vald styrelse för Riksteatern Linköping 

Linköping 2023-01-26 

…………………………………. …………………………………. 
Jörgen Nissen, ordförande Erik Malmberg, vice ordförande 

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

…………………………………. …………………………………. 
Linda Cederlind, sekreterare Joppe Svensson, ledamot 

…………………………………. …………………………………. 
Katinka Richter, ledamot Elisabeth Asp, kommunrepresentant 



Resultaträkning 2022 2021 

Intäkter 
Medlemsintäkter scenpass 35 917 36 506

1  Biljettförsäljning 252 358 89 016 
Delning av vinst vid samarrangemang - -

 2  Kommunala bidrag mm 164 400 280 000 

Summa intäkter 452 675 420 424 

Kostnader 
3  Föreställningskostnader 406 799 144 105 

  Delning av förlust vid samarrangemang - -
Inköp till skådespelare 4 972 1 999

Pausförsäljning (varuförbrukning) - 293
   Teaterresor 32 954 -

Styrelsemöten 3 244 1 600
Medlemsmöten 23 820 3 650

Deltagaravgifter 2 459 275 
Kostnader för resor 5 979 - 
Reklamtrycksaker 18 384 - 

Annonser 63 487 22 680
  Reklam och PR (övr) 20 538 - 

Kontorsmaterial och data 2 216 4 596
Porton (medlemsutskick) 6 251 2 729

Övriga förvaltningskostnader 1 415 819
Räntekostnader 704 51 

Årets skatt 6 292 15 551 

Summa kostnader 599 515 198 348

Årets resultat -146 840 207 174 

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



Kommentarer (till notangivelserna 1,2 och 3): 

Posten Biljettförsäljning fördelar sig på våra fyra olika försäljningskanaler på följande sätt. 
Tickster står således för drygt hälften av försäljningen. 

Biljettförsäljning SAGA 58 560 
Biljettförsäljning Tickster 131 218 
Biljettförsäljning Bengans 34 957 
Biljettförsäljning Botrygg 27 622 

Posten Kommunala bidrag mm är mindre 2022, jämfört med 2021, beroende på att 
föreningen inte lämnade in sin ansökan om verksamhetsbidrag i tid och i stället kom att söka 
bidrag för enskilda föreställningar. Därvid erhöll vi inte bidrag för samtliga föreställningar. 

Posten Föreställningskostnader innehåller följande kostnadsslag. Teknik och gager står 
således för huvuddelen av kostnaderna. 

8 783 
105 855 
133 000 
96 500 
38 000 
11 469 

Provisioner och avgifter 
Teknik vid föreställningar 
Gager Riksteatern 
Gager, övriga full moms 
Gager, ej momspliktiga 
Artister, omkostnader 
Hyra (Saga, Forum m.fl.) 13 192 

År 2022 är det år då verksamheten återgått till det mer normala, jämför med pandemiåren 
2020 och 2021. 2021 karakteriserades av att vi hade verksamhet enbart på hösten och 2021 år 
vinst berodde på att vi inte kunde använda bidraget fullt ut. 2022 år förlust beror i huvudsak 
på att bidragsintäkterna är mindre. 



Balansräkning 2022 2021 

Tillgångar 
 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 0

Momsfordran 103 918 33 344 
Skattekontot 57 511 

Interimsfordringar - - 

Kassa och bank 
Biljettkassa 8 587 7 404
Handkassa 1 039 1 039

Företagskonto 402 699 683 256 

Summa tillgångar 516 300 725 554 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 
Eget kapital 577 873 577 873 

Balanserad förlust 85 267 -121 907
Redovisat resultat -146 840 207 174

Summa Eget kapital 516 300 663 140

Kortfristiga skulder 
Skatteskulder - 62 414

Summa skulder - 62 414

Summa eget kapital och skulder 516 300 725 554

Föreningens bankkonto har minskat med 280 tkr sedan 2021, vilket beror på den ökade 
momsfordran (föreningen har betalat mer moms till leverantörer än vad vi fått tillbaka från 
Skatteverket), att vi erhållit mindre kommunalt bidrag för 2022 och att vi beskattats för de 
vinster vi redovisade 2020 och 2021. Skälet till att föreningen inte har någon skatteskuld 
vid bokslutet är att vi redan betalat in den debiterade kvarskatten som ska betalas i mars 
2023 (för inkomståret 2021). 





 

 

2023 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. Syftet är att förmedla 
scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla, överallt. 

 
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 på andra ställen Östergötland. Merparten av 
föreställningarna ges på Saga (tidigare Sagateatern) i Linköping. 

 

Under 2023 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 olika utbudsdagar. 
 Arrangera och marknadsföra ett brett och varierat utbud av drama-, cirkus- och 

dansföreställningar av hög kvalitet för att locka ny publik, nya medlemmar samt för att 
vidmakthålla Riksteatern Linköping:s goda rykte. 

 

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 Östgötateatern och Linköping Konsert & Kongress i syfte 

att bredda utbudet. 
 Hålla fortlöpande kontakt med medlemmarna och anordna minst ett medlemsmöte under året 

utöver årsmötet. 
 Öka allmänhetens kännedom och intresse för Riksteatern Linköping och Riksteatern. 
 Fortsätta att 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. 

 Fortsätta samarbeta med BoTrygg och som innebär att företaget bjuder sina hyresgäster. 
på två föreställningar per säsong. 

 Engagera och utveckla samarbetet med kommunens kulturombud. 
 Bibehålla och fördjupa det goda samarbetet med Linköping kommuns Kultur- och 

fritidsnämnd, 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. 

 Fortsätta samarbetet med Linköpings kommuns engagemang i Dansnät Sverige och i samband 
med föreställningar fortsätta ansvara för biljettförsäljning, foajéarbete samt medverka i 
marknadsföring. 

 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. 
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