Teaterföreningen Lysets Verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2021
Föreningens syfte:
Lyset skall vara en förening som arbetar för ett bevarande och utvecklande av teatern i Karlskoga med
omnejd. Lysets verksamhet skall bestå av amatörteater och arrangerande av professionell teater.
Föreningen skall inrikta sina resurser på teater och agera som en teaterförening med lyhördhet för all
annan typ av kultur. Lyset skall vara en ideell förening som motarbetar allt som strider mot de
mänskliga rättigheterna. Konstnärlig yttrandefrihet och rätten till en egen åsikt skall för oss vara en
ledstjärna.

Föreningens mål:
●

Teaterföreningen Lyset skall ansvara för att erbjuda minst 20
amatörteaterföreställningar under verksamhetsåret samt minst 1 offentlig föreställning
med professionell teater och/eller dans.
● Föreningen skall sträva efter att presentera föreställningar av god kvalitet, både vad
gäller amatörteater och professionell teater i form av gästspel.
● Föreningen skall årligen presentera en repertoar som kan ge barn, ungdomar och
vuxna en teaterupplevelse; där barn, ungdomar och vuxna gemensamt kan medverka
för att främja kunskaps- och socialt utbyte.
● Föreningen skall verka för ett humanistiskt och demokratiskt samhälle.

Föreningens möten
● Styrelsen har ordinarie sammanträden en gång i månaden, förutom i juli och
december, som lämnas öppna för extra möten vid behov. Dessa möten protokollförs.
● Teaterrådet sammanträder minst 4 gånger per år.
● Kurser och workshops ska ske på Kungsteatern vid minst 1 tillfälle och arrangeras
efter medlemmarnas önskemål och intresse.
● Som ett led att öppna upp och ge möjlighet till möten som kan ge synergieffekter i
föreningens arbete ska det erbjudas soppkvällar där medlemmar kan mötas
förutsättningslöst för att lära känna varandra.
● Årsmöte och Lysmaskutdelning sker tredje veckan i mars.
● Föreningen skall ha minst ett ordinarie medlemsmöte under verksamhetsåret.
● Årlig utvärdering av föreningen inför årsmötet sker i februari/mars.
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Föreningens organisation:
● Föreningen skall bestå av en Styrelse samt ett Teaterråd. Teaterrådet har en
sammankallande som svarar inför styrelsen. Rådet ansvarar för framtagandet av
amatörteaterproduktioner samt gästspel.
● Verksamheten på Kungsteatern skall sträva efter god organisation vad gäller planering
och ordning. Föreningen skall ha en person som ansvarar för lokalen och bokningar.
● Teaterföreningen Lyset och Karlskoga Kulturskolas teaterverksamhet skall ha ett nära
samarbete. Planering och genomförandet av produktions- och verksamhetsplan skall
ske i samråd.
● Teaterföreningen Lyset ingår i Karlskoga kommuns Kulturgrupp. En representant från
föreningens styrelse skall utses.
● Teaterföreningen Lyset är medlem i Amatörteaterns Riksförbund (ATR),
Amatörteatersamverkan i Örebro Län (ATSÖ) och är ansluten organisation i
Riksteatern Örebro Län (RÖL)
● Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Kungsteatern men även
Kulturskolans scen kan nyttjas efter överenskommelse. Likväl kan Kulturskolan nyttja
Kungsteatern. Nya Folkets Hus skall användas vid större gästspel som inte ryms på
Kungsteatern.

Föreningens styrelse:
● Styrelsen har att verkställa vad årsmötet beslutar. Styrelsen skall vara representativ för
verksamheten.
● Teaterpedagogisk personal från Kulturskolan skall adjungeras till styrelsemötena.
● Styrelsen skall fatta beslut utifrån det som sker från Teaterrådet. Vid styrelsens
konstituering efter årsmötet skall sammankallande/ansvarig för teaterrådet utses.
● Teaterrådet redovisar för sina produktionskostnader och intäkter snarast efter avslutade
föreställningar.
● Budgetarbetet skall tydligt skilja på Amatörteater och Gästspel.
● Lysmasken skall varje år delas ut till någon enskild person eller till en
grupp/organisation för insatser som främjat Teaterföreningen Lysets verksamhet.
Styrelsen skall utse en kommitté bestående av tidigare Lysmaskmottagare som skall
utse årets Lysmaskmottagare och ordna med kringarrangemang samt bjuda in
lokaltidningen till utdelningen.

Styrelsens arbetsutskott:
● Arbetsutskottet har som uppgift att förbereda och organisera styrelsens sammanträden.
Arbetsutskottet skall bestå av föreningens Ordförande, Sekreterare samt Kassör. Dessa
tre har personliga ersättare utsedda av styrelsen.
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Personal:
● Föreningen har inga planer att under verksamhetsåret 2021 erbjuda anställningar.
Föreningen är dock öppen för framtida förändringar om anställningsformer och bidrag
erbjuds som gynnar föreningens verksamhet.

Kungsteatern:
● Styrelsen har uppdraget att ta fram en plan för vidareutvecklandet av lokalerna på
Kungsteatern.
● Kungsteatern skall ställas till Kulturskolans förfogande för teaterelevers repetitioner
och föreställningar.

Teaterråd:
● Teaterrådet skall arbeta med att arrangera professionella gästspel spela samt informera
styrelsen om de pjäser som önskas köpas in. Planeringen av gästspel ska samordnas
med planeringen av amatörteatern.
● Rådet skall ansvara för att nödvändiga bokningar, annonseringar, affischeringar med
mer genomförs.
● Rådets möten skall vara öppna för föreningens medlemmar.
● Rådet skall verka för att producera kvalitativ teater på Kungsteatern, ge föreningens
medlemmar möjligheten att utvecklas genom teatern samt att arbeta för att Lyset skall
utvecklas och blir ännu mer känt i Karlskoga med omnejd.
● Föreningen skall genom rådet samarbeta med olika organisationer såsom ABF, ATR
och ATSÖ samt representera Teaterföreningen Lyset vid olika arrangemang och vid
ATR:s kongress och ATSÖ:s årsmöte.
● Föreningen skall även genom rådet uppmuntra aktiva medlemmar att delta i ATR:s
och ATSÖ:s kurser, workshops med mer då kompetens och utbildning är viktigt för
utvecklingen av amatörteatern.
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Produktioner:
● Planerade gästspel
o Höst/vinterproduktion
● Planerad amatörteater
o

o

Djungelboken av Rudyard Kipling
▪

Regi/ Producent: Peter Krantz

▪

Sommarspel vid Björkborns Herrgård

Höst/vinterproduktion

Övriga arrangemang:
● Uppmärksammande av Förintelsens Minnesdag den 27:e januari..

Generationsmix:
● Teatern är en arena där man på ett naturligt sätt möts över generationsgränserna.
Föreningen bedriver ingen egen barn- och ungdomsverksamhet utan det är genom
samarbetet med Karlskoga Kulturskola och dess gruppers närvaro på Kungsteatern,
speciellt inom samarbetsproduktioner, som dessa möten sker. Det främjar både
föreningens och kulturskolans teaterverksamhet och därför skall föreningen fortsätta
främja ett sådant arbete.

Slut.
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