Verksamhetsberättelse 2021

Teaterföreningen Lyset
Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2021
Årsmöte:
Ett ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 3:e juni på Björkborns herrgård. Årsmötets ordförande
var Eva Dällerud. Totalt närvarade 15 medlemmar. Mötessekreterare var Veronica Hjalmarsson,
justerare tillika rösträknare var Peter Krantz och Sylwia Rakowska.
Ett extra årsmöte, som behandlade stadgeändring, hölls 2:a september på Kungsteatern. Totalt
närvarade 6 medlemmar.

Lysmasken:
I samband med årsmötet delades 2021 års lysmask ut till Simon Tarakkamäki.

Styrelsen:
Jennifer Ljusterås, Sandra Åreng-Forsmark, Carl Karlsson, Eva Dällerud, Bella Vehkamäki, Filip
Nässén, Veronica Hjalmarsson, Mats Welander, Simon Tarakkamäki, Margareta Milton och Ingrid
Westberg med stöd av adjungerande Peter Krantz.

Styrelsens Arbete:
Under verksamhetsåret har arbetet i styrelsen fungerat mycket bra. Ett stort ansvar har tagits för
att driva föreningen framåt av alla ledamöter.

Styrelsens möten:
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 protokollförda ordinarie styrelsemöten, utöver detta
har 1 extra styrelsemöten skett. På grund av coronapandemin fortsatte styrelsen att mötas digitalt
under första halvåret för att sedan mötas fysiskt under andra halvan. Arbetsutskottet har inte haft
regelbundna möten inför varje styrelsemöte, utan träffats när behov uppstått och dessa möten har
skett digitalt.

Övriga möten:
Teaterföreningen Lyset har deltagit vid Kulturgruppens sammanträden.

Medlemmar:
Medlemsavgiften för verksamhetsåret har varit 150 kronor för vuxen (26 år eller äldre), 75 kronor
för ungdom (upp till 25 år), 150 kronor för medlemsföreningar samt 300 kronor
för familjemedlemsskap. Under 2021 hade föreningen 113 medlemmar.

Covid-19
Pandemin höll sitt grepp om kulturen under stora delar av verksamhetsåret. Till försommaren
lättades restriktionerna och det blev möjligt att öppna upp för publik. Detta gjorde att vi kunde
genomföra vårt sommarspel.
Tyvärr var det svårare att få till ett gästspel. Få turnerande grupper, inom vårt prisspann, sköt på
sina turnéer till våren 2022 och vi fick inte möjligheten att ta hit något gästspel under
verksamhetsåret.

Teaterproduktioner
Amatörteater:
•

Djungelboken, Björkborns herrgård
Publik: 2222

Ung teater
Redovisade sin uppsättning ”Kungen är död” vid två tillfällen. Publik: 120

Förintelsens minnesdag:
Minnesdagen uppmärksammades digitalt på sociala medier med en egenproducerad film.

Övrig verksamhet
Verksamhetsplanen:
Har jobbats efter, men inte fullt ut pga det rådande pandemiläget under verksamhetsåret.

Biljetter och Café
Ideella krafter både inom föreningen och i nära anknytning till den har arbetat som publikvärdar
med ansvar för biljett- och programförsäljning.

Digitalisering:
Arbetet med hemsida och medlemsregister har fortgått under året. Dessutom påbörjades en
sondering för att få fiber in till Kungsteatern.

Lokaler:
Under verksamhetsåret fortsatte det omfattande arbete med att renovera och uppdatera flera
utrymmen på Kungsteatern. Arbetet fortsätter in i nästa verksamhetsår.

Samarbetspartner
Karlskoga Kulturskola:
Är Teaterföreningen Lysets i särklass största samarbetspartner. Det är via Kulturskolan som
föreningen får sitt kommunala amatörstöd i form av regi, produktion, scenografi, rekvisita, teknik
och kostym. Amatörteaterproduktioner där personal från Kulturskolan medverkar är alltid
produktioner som sker i samverkan med kulturskolan där de också är medarrangörer.

Amatörteaterns Riksförbund(ATR)
Ger Teaterföreningen Lyset stöd och hjälp med amatörteaterverksamheten. ATR:s förlag sköter
hanteringen av uppföranderätts avtal och genom ATR:s manusbibliotek har vi lånat manus till våra
läsningar.

Amatörteatersamverkan i Örebro Län (ATSÖ)
Är en paraplyorganisation med syfte att samordna och stötta amatörteatern i länet. Lyset har inte
haft någon invald representant vid ATSÖs sammanträden men ändå tagit del av deras arbete.

Riksteatern i Örebro Län (RÖL)
Riksteatern teaterkonsulent bistår med information och praktisk hjälp kring Riksteaterns
arrangemang.

Ung Teater Karlskoga
Föreningen har ett nära samarbete där vi samplanerar våra verksamheter och ger ideellt stöd till
varandra. Flera av Lysets medlemmar är även medlemmar i denna förening. Tillsammans jobbar
föreningarna för ett aktivt Kungsteatern och ett stort teaterutbud.

ABF
Det studieförbund som teaterföreningen är ansluten till.

Styrelsens slutord
Ett verksamhetsår under pandemins skugga. Så kan vi bäst beskriva det. Trots detta har
föreningens medlemmar visat på en kämparglöd så stark att när restriktionerna väl släppte, så stod en
hel produktion redo att ha premiär. Med ett rigoröst säkerhetstänk repeterades det i ansiktsmask, på
avstånd mellan aktörerna och med välspritade händer och tack vare detta lyckades föreningen
genomföra ett bejublat sommarspel, där även publiken kunde hålla smittosäkert avstånd tack vare en
omdisponering av publikplatserna.
Men det är inte bara på scenen som föreningen har jobbat hårt. På Kungsteatern har
förvandlingen från sömnig och sliten teaterlokal till något alldeles extraordinärt fortsatt. Sakta men
säkert har både våra publika utrymmen som våra ”backstage”-utrymmen att renoverats och piffats
till.
Det har blivit mer och mer klart att föreningen är en kraft att räkna med och att vi alltid har något
att bjuda på. Vi klarar allt som kommer i vår väg och föreningens medlemmar visar på ett hjärta och
engagemang som är så stort att inte ens en pandemi kunde stoppa oss från att skapa. Det är med stor
ödmjukhet som vi i styrelsen tittar tillbaka på vårt verksamhetsår. Hatten av för alla våra underbara
medlemmar som ställer upp i vått och torrt.
Men nu blickar vi framåt. Sätter upp näsan mot solen, tänker glada tankar och flyger iväg till ett
land där fantasin inte har några gränser.
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