Verksamhetsberättelse 2016
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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Medlemsantal
Teaterföreningen hade 386 medlemmar den 31 december 2016.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls den 17 mars 2016

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 2016 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.
Anbud Live Stockholm
Teaterdagar i Stockholm
Möte med Publikföreningen.
Medlemsmöten, 2 st
Arrangörsträffar i Härnösand, Sundsvall samt hos Norrdans.
Möten ang samarbete med Brantefalks Restaurang och Konferens.

Teaterarrangemang
Under året har 27 teaterarrangemang erbjudits. Antalet besökare har varit
4 456 st.
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 samt annons i Yippie.
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 har nästan haft ca 12 000 besökare 2016. Tidigare år har det varit i
genomsnitt 6 000/år.

Samarbete
Teaterföreningen har under året haft samarbete med Publikföreningen,
Studieförbundet Vuxenskolan, Länsförbundet för Döva, Musiksällskapet, Länsmuséet, Folkets Hus och Parker och Brantefalks Restaurang och
Konferens, Norrdans och Sambiblioteket.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas i bifogade preliminära balans- och resultaträkning. Här framgår att resultatet för 2015 blev ett överskott på 100 871 kr
och att föreningens eget kapital per 2015-12-31 uppgår till 135 296 kr.
Föreningens intäkter har i huvudsak bestått av inkomster från biljettförsäljning (648 771 kr) och ett verksamhetsstöd från Härnösands kommun
(225 000 kr).
Föreningens kostnader för lokalhyror, teaterns och föreningens personal
uppgick till 298 903 kr och övriga kostnader till 787 046 kr.
Mål 2016 – uppfyllelse
Repertoar och föreställningsverksamhet
Vi har arrangerat planerat antal föreställningar och utvecklat samarbetet med
andra teaterföreningar och arrangörer.
Nytt för 2016 är ”Clowner utan gränser” ett samarrangemang med Folkets
Hus och Parker och Länsmuséet. Detta vände sig särskilt till nyanlända och
deras familjer. Ca 1 000 personer i publiken. Sponsrades av kommunens
integrationspengar. Nytt ”Live på bio” är Florens o Uffizi-galleriet i 3D.
Publikarbete
Vi har bl a bjudit på cider före föreställningarna och hälsat alla välkomna.
Inköpt skyltar med ”Publikvärd” för att synas och kunna ge bra service till
publiken.
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 utbildningstillfällen anordnade av RTY.
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.
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