Verksamhetsberättelse 2014
Härnösands Teaterförening, som tillsammans med Publikföreningen, har
förtroendet att arrangera scenkonst och därmed medverka till att förvalta
Härnösands tradition som en kulturkommun, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse.
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Arbetsutskott
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Gåva
Styrelsen har mottagit en gåva från Publikföreningen som inspiration i
vårt arbete. Vi gjorde bl a en teaterkryssning till Åbo och större delen av
styrelsen deltog.

Medlemsantal
Teaterföreningen hade 382 medlemmar den 31 december 2014.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 25 mars 2014

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sju protokollförda
sammanträden som dessförinnan beretts av arbetsutskottet.

Riksteatern Västernorrland
Två ledamöter har ingått i styrelsen för Riksteatern Västernorrland. Vid
Riksteatern Västernorrlands årsmöte i april 2014 fanns Härnösands
teaterförening representerad.

Utbildning, konferenser, möten
Ett antal möten med Riksteaterns distriktstyrelse.
Riksteater Västernorrlands årsmöte.
Ett antal möten med kulturchefen Göran Sjögren
Scenkonstdagar i Umeå.
Kulturdagar Folkets Hus och Parker i Umeå
Anbud Live Stockholm
Teaterdagar Stockholm
Möte med Publikföreningen.
Ordförande har deltagit i utbildning av handledare i verksamhetsplanering, genomfört några utbildningar och deltagit i en referensgrupp för teaterföreningar med personal
Medlemsmöten, 2 st
Arrangörsträffar i Härnösand samt hos Norrdans.
Möten angående samarbete med Brantefalks Restaurang och Konferens.

Teaterarrangemang
Under året har 26 teaterarrangemang erbjudits. Antalet besökare har varit
3082.

Marknadsföring
Teaterföreningen har även i år tryckt säsongsprogrammet i 4-färg.
Annonsering har skett i Tidningen Ångermanland inför varje
föreställning. Vi finns även på Facebook, på sidan Härnösand idag och
På TÅ:s digitala annonssida.
Styrelsen och publikföreningen delade ut säsongsprogrammet på
Korsmässomarknaden.
Utskick har inför varje säsong skett av teatermaterial till medlemmar,
teaterombud och ledamöter.
Inventering av teaterombuden har genomförts. Vår hemsida har utvecklats
och fått en kraftig ökning av besökare, från 6260 st 2011–2012, en
fördubbling till 6256 under 2013, till nära 8000 2014.

Samarbete
Teaterföreningen har under året haft samarbete med Publikföreningen,
Studieförbundet Vuxenskolan, Länsförbundet för Döva och Brantefalks
Restaurang och Konferens.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas i bifogade preliminära balans- och
resultaträkning. Här framgår att resultatet för 2014 blev 94 170 kr och att
föreningens eget kapital per 2014-12-31 uppgår till 34 424 kr.
Föreningens intäkter har i huvudsak bestått av inkomster från
biljettförsäljning och ett verksamhetsstöd från Härnösands kommun på
225 000, - kr.
Föreningens kostnader för lokalhyror, teaterns och föreningens personal
uppgick till 278 193 kr och övriga kostnader till 574 119,- kr.
Mål 2013 – uppfyllelse
Repertoar och föreställningsverksamhet
Vi har arrangerat planerat antal föreställningar och utvecklat samarbetet med
andra teaterföreningar och arrangörer. Glädjande nog har vi ingen förlust i år
– se ekonomi.
Publikarbete
Vi har bl a bjudit på cider före föreställningarna och hälsat alla välkomna.
Medlemsvård
Medlemsantalet har under året varit omkring 380. E-postutskick som
påminnelse inför föreställningar har regelbundet skickats ut och vi har
arrangerat två medlemsmöten.

Styrelsearbete
Vi har fördelat arbetsuppgifterna inom styrelsearbetet och breddat
kompetensen bl.a. genom en kväll om verksamhetsplanering.
Sammanfattningsvis har vi klarat målen riktigt bra.
Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till Härnösands kommun för
verksamhetsstödet, till publiken för all uppskattning och till alla ideellt
arbetande medlemmar för aktivt deltagande i föreningens arrangemang.

Härnösand 2015-03-24

Karin Digné

Annette Sundberg

Monica Fahlgren

Kicki Ekwall

Anne-Marie Karlsson

Per Hall

Birgitta Smith

Cecilia Rödström

Göran Näslund

