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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR ÅR 2022 
Föreningens 35:a verksamhetsår 
 

FÖRENINGSARBETET 
Årsmöte och verksamhetsplanering 
Årsmötet hölls den 6 mars 2022 i nya teaterlokalen Järnet med 15 deltagare. 
 
Medlemstal 
Medlemstalet har ökat med 15 medlemmar till 86 medlemmar i 63 familjer. Styrelsen 
har beslutat att bjuda ungdomarna i Teatergruppen Smile på medlemsavgiften.. Styen 
har beslutat  
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften har varit 300 kr per familj, 150 kr för enskild medlem samt 60 kr för 
ungdomar upp till och med 25 år. 
 
GDPR fortsätter att gälla och vi fortsätter att arbeta enligt den information som alla 
medlemmar har fått/får på hur vi använder persondata samt vår policy vid 
fotografering och filmning 
 
Styrelse 
Ordförande  Gunvor Ohlsén       22 
 
Övriga styrelseledamöter Jörgen Lundgren 21-22  
  Marianne Carse 22-23 sekreterare 
  Lisen Brickarp              22 

Sven Högström 22-23 
Sandra Johanesson 22-23 
Ann Chrysong 22-23 kassör 
 

Ersättare i styrelsen Fredrik Ejeryd 22 
  Beatrice J-Johansson 22 
  Krister Warfvinge 22 
  Benny Lärking 22 
 
Styrelsen har genomfört 9 st protokollförda möten, alla som fysiska möten. 
  
Under året har arbetet haft focus på att aktivera gamla och nya medlemmar och 
intresserade för att få energi till en mer omfattande och kontinuerlig 
teaterverksamhet.   
 



 
Revisorer 
Ordinarie  EvaLis Mattsson 22 
  Lars Övling  22 
 
Ersättare  Anders Hjort  22 
 
Valberedning 
Sammankallande Britt-Marie Widén 22 sammankallande 
  Vakant  22 
  Vakant  22       
 
 
Funktionärer i övrigt 
Ansvarig kostymförråd och kostymuthyrning:  Ann Chrysong   
Ansvarig Lucerna- o Hyvlarenförråd samt materialuthyrning:     Anders Hjort 
 
Webbadministratör:          Jörgen Lundgren 
Facebookansvariga: Sandra Johannesson 

(Huvudansvarig), Bisse J Johansson, 
Camilla Lundgren, Jörgen Lundgren 

Mail ”teaterskeppet@gmail.com” Jörgen Lundgren 
 
Medlemsfrågor:  Anders Hjort 
Medlemsregistrering:   Anders Hjort 
Lokalutvecklingsgrupp och ansvariga på Järnet Anders Hjort, Krister Mattsson, 

Jörgen Lundgren. 
 
 

MEDLEMSNYTTA 
 
Medlemsmöten 
Årsmöte  se ovan 
Inga mer protokollförda medlemsmöten under året    
 
Medlemsträffar 
13 mars Nostalgiträff ”Bröllop på Ålvreten” på teatern.  Ca 15 deltagare. 
13 maj Dubbelföreställning av dramat ”Hissen 2.0”. En version framfördes av Tg 

Smile och den andra av Tg Fab. På teatern. Ca 20 besökare. 
3 dec Medlemsfest på teatern. Ca 15 deltagare. 
 
Medlemsinformation 
Medlemstidningen Loggen har givits ut 11 gång under året. Dessutom har mejlutskick 
gjorts några gånger till medlemmarna.  
 
Hemsidan – Teaterskeppet.nu – har använts i mindre omfattning. vid flertal 
föreställningar och händelser, information uppdateras vid behov och kommer for 
Den öppna facebooksidan – ”Teaterskeppet i Västervik” - har uppdaterats sporadiskt 
och innehåller både evenemang och aktuell info. 

mailto:Teaterskeppet@gmail.com


 
Medlemsutbildningar och nyrekrytering 
 
”Nystartsprojektet” vi påbörjade 2021 har varit den centrala delen i verksamheten 22. 
För att aktivera nuvarande och blivande medlemmarna, var styrelsen enig om, att det 
viktigaste vara att erbjuda möjligheter att vara med och spela teater. 

13 febr genomfördes en teaterupptakt som samlade ca 25 deltagare varav hälften inte 
tidigare medverkat i vår verksamhet. Denna träff följdes upp med en 
skådespelarträning den 27 mars med 10 deltagare och Lasse Övling som ledare. Alla 
nya intresserade har, på olika sätt, bjudits in till årets övriga aktiviteter. Från 
Kulturrådet fick vi ett ekonomiskt stöd på 15 000.- för nystarten. ATR-riks förmedlade 
bidraget. Totalt har vi under året fått ett 20-tal nya medlemmar 

Efter vårens insatser koncentrerades arbetet på att starta nya teaterproduktioner. 
 
 
ATR Forum 
12-13 nov var Teaterskeppet lokal värd för ATR-riks utbildningshelg ATR-Forum 3.  

Kursdeltagarna var medlemmar från 4 föreningar i Småland samt Cameleonterna från 
Sala. 32 deltagare, varav 13 från Teaterskeppet, som deltog i något av följande 
workshops: Spela teater med dockor – Lars Sonnesjö fd. Byteatern, Varför lyser 
strålkastaren – Sofia Öhrndalen, 4:e teatern eller Mim och fysisk teater – Linn 
Bergstam och Malin From, Pantomimteatern. 

Deltagarna arbetade i olika lokaler på Järnet och vi tog mat via catering. Vi spelade upp 
pjäsen ”Från Ginungagap till Ragnarök”. Pjäsen användes som övningsexempel för 
ljusgruppen. 
 
 
 

DEN PUBLIKA VERKSAMHETEN 2022 
 
GENOMFÖRD VERKSAMHET 
 
Grevens testamente  - en mordgåta på Gränsö slott 
4 mars urpremiär. Pjäsen, i cluedoform, spelades under en trerätters middag, där 
Västerviks Salongsorkester inleder kvällen med en kortare konsert.  

Föreställningar 4, 5 9 och 11 mars i festsalen på slottet med 231 middagsgäster. Pjäsen 
har 8 roller. Bisse J Johansson regisserar. Sven Högström och Anders Hjort producerar. 
Manuset är skrivet av Teijo Rönnback aktiv i amatörgänget Dramatörerna i Vöxjö. 
 
 
Smålandsfestivalen 
8 – 10 april. Festivalen som skjutets upp två år blev äntligen genomförd. Fyra 
föreningar medverkade med 10 pjäser, varav 3 var uppspelningar av 
poddradioföreställningar som Teater 16 producerat under pandemin.  



Teaterskeppet medverkade dels med de 2 varianterna av Hissen 2.0 som Tg Smile och 
T Fab framförde och dels med Grevens Testamente som underhållning vid 
festivalfesten på lördagskvällen i NTO-lokalen på Bergsgatan. 

Festivalpjäserna spelades upp dels i vår teater och dels på Stora scen i Mejeriet. Vi 
hade ca 50 besökare från totalt 7 gästande föreningar samt 30-35 medlemmar från 
Teaterskeppet som medverkade och hjälpte till.  

 
Från Ginungagap till Ragnarök  - en introduktion till den fornnordiska 
skapelseberättelsen 
23 mars spelade Midgårdsgruppen upp enaktaren på det medlemsmöte som 
Föreningen Norden förlagt till vår teater med 16 besökare. 
10 juni spelade vi upp pjäsen på För Nordens vänortsträff på Midgård efter att Anders 
guidat besökarna runt till Jan Pols konstverk. Totalt var det 35 besökare från våra 4 
nordiska grannländer.  
12 nov spelade vi föreställningen på ATR Forum för ca 60 i publiken 
Anders Hjort har skrivit manus och producerar. 8 medlemmar har medverkat. 
 
 
Med utsikt mot Kattkulleberget 
6 juni genomfördes den första guidade teatervandringen med Britt-Marie Widén som 
guide och ett 10-tal medlemmar som spelade upp scener. Efter vandringen bjöds 
deltagarna på kaffe med dopp i teatern.  Totalt genomfördes 6 vandringar juni-aug 
med ca 90 besökare. Vandringarna är en uppföljning av arbetet med boken 
”Kattkullebergens nybyggare” 
 
Bokförsäljningen ”Kattkullebergens nybyggare”  
Försäljningen pågår, i mindre omfattning, bl.a. via Hultgrens bokhandel, på Västerviks 
Museum och vid vandringarna på Kattkulleberget 
 
 
T Fab 
T Fab – som organisatoriskt är en kulturskolegrupp – har arbetat i vår teaterlokal nästa 
utan uppehåll under året. Efter barnpjäsen ”Nussekudden” har de arbetat med pjäsen 
”Hisscen 2.0” med Bisse JJ som ledare. Anders H har gjort scenografin. Pjäsen spelades 
upp den 9 april på Smålandsfestivalen och den 13 maj på ett öppet medlemsmöte. ( se 
ovan) 
 
Tg Smile 
Även ungdomsgruppen Tg Smile, på kulturskolan, studerade in ”Hisscen 2.0” och 
spelade upp sin version samtidigt som T Fab vid festivalen och på medlemmötet. 
 
Utställningar 
Teaterskeppets historia på 8 skärmar sammanställde Annelie Karlsson och Lisen 
Brickarp inför Smålandsfestivalen. De utställningen har resten av året visats i foajén. 
”Brudar” – utställningen med fantasifulla brudar i 11 av kostymförrådets 
brudklänningar, som Ann Chrysong skapat, visades under Smålandsfestivalen. 
 



 
Spökvandring på Mejeriet ”Mardrömmarnas hus” 
3 och 4 nov var vi medarrangörer på den omfattande spökvandringen som 
arrangerades på Mejeriet. Målgruppen var främst tonåringar. Några medlemmar från 
Teaterskeppet var med och agerade och vi bistod med kläder, rekvisita och scenografi- 
material.  
 
 
 
PÅGÅENDE PRODUKTIONER…  
 
Den Gyllene Lärkan  
Under hösten 22 valdes detta folklustspel av Gideon Wahlberg att spelas som 
sommarteater runt midsommar 2023. Instuderingen börjar januari 23. 
 
 
Grevens Testamente 
Mordgåteteatern har bokat in föreställningar både på Söderköpings Brunn och i 
Vimmerby Stadshotell i februari, mars och april. Sven Högström producerar. 
 
 
T Fab och Caféet 
T Fab jobbar vidare i vår lokal 2 gånger i veckan. De håller på med en fortsättning på 
pjäsen Hisscen 2.0 och hoppas kunna delta på Smålandsfestivalen i Jönköping i april. 
 
 
Kullenvandringar 
Tanken är att göra fler dramatiserade vandringar sommaren 23. Britt-Marie producerar 
 
 
Spökvandring på Järnet för barn 
Britt-Marie W jobbar även med denna idé. 
 
 
Teatercafé 
Om det finns möjlighet/efterfrågan kan vi arrangera nya teatercaféevent i anslutning 
till föreställningar eller andra arrangemang som kan förgyllas med en påhittig 
kaffepaus. Eva-Lis Mattsson producerar 
  
 
Från Ginungagap till Ragnarök 
Midgårdsgruppen kan ta upp sin kortpjäs igen om det kommer någon beställning t.ex. 
från föreningar och arbetsplatser eller vid andra arrangemang. Anders producerar 
 
 
Från Valhall till Midgård – konstvandring med teaterinslag på Midgård 
Dessa guidade vandringar kan också tas upp igen vid beställning. Anders H producerar. 
 
 



SAMVERKAN och NÄRSTÅENDE ORGANISATIONER 
 
MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION 
 
Amatörteaterns Riksförbund  (ATR-riks) 
Enl. stadgarna ska vi alltid vara medlem i ATR. Bl.a ger det oss rabatter för 
uppföranderätter och till diverse kurser.  Under året har vi fått ett ekonomiskt 
produktionsbidrag när det egenskrivna manuset till ”Från Ginungagap till Ragnarök” 
tog sin i ATR:s manusbibliotek. Vi samarrangerade ATR Forum med riks. 
 
 
ATR Småland  
Smålandsfestivalen 2020, som blev Smålandsfestival 2022, genomfördes äntligen med 
Teaterskeppet som värdförening. 
 
Distriktets årsmöte genomfördes den 9 april under festivalen. 6 föreningar var 
representerade med ca 15 deltagare. Anders Hjort och Marianne Carse representerade 
Teaterskeppet. Ann Chrysong omvaldes som revisor och Anders som valberedare och 
revisorsersättare. 
  
 
Västerviks Riksteaterförening  
TS och RTF samarbetar kring både marknadsföring och genomförandet av olika 
föreställningar.  Jörgen Lundgren har varit vår representant i deras styrelse och 
Marianne Carse är Riksteaterns representant i vår styrelse. RTF har förlagt 
gästföreställningen ”Det kom så mycket emellan” i vår teater den 26 april. 
  
   
Föreningsarkivet (Norra Kalmar läns föreningsarkiv) 
Vi är medlemmar.  
 
 
Kulturenhetens informationsträffar 
Kultursoffan genomfördes 16 nov med 4 deltagare från Teaterskeppet 
 
 
SAMARBETEN och SPONSRING 
 
Vi tackar för det samarbeten, stöd och utbyte vi haft med: 
Studieförbundet Studiefrämjandet - hyrda lokalen på Järnet och studiecirkelstöd  

för 5 cirklar och arrangemangsstöd för 12  
arrangemang som rapporterats via Sfr. 

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden - ekonomiskt stöd till Smålandsfestivalen 

Kulturenheten Västerviks kommun - ekonomiskt lokalstöd   

Kulturskolan - samarbete kring produktioner och utrustning 



Bostadsbolaget  - större sponsring 

Länsförsäkringar - föreningsstöd 

 Materialmännen, Nordsjö Möller färg, 
Herberts guld, Västerviks Skräddare  
och Skomakeri  - sponsring 

Danzvett, Järnet AB - grannsamverkan 
 
 
 

STÖDJANDE NYTTIGHETER 
 
EXTERN INFORMATION OCH MEDIAKONTAKTER 
Fortsatt ganska ”osynliga” i media och på stan men har i Nystartsprojektet både ökat 
affischering och annonsering. Har även fått lite mer uppmärksamhet i medias 
nyhetsflöde. 
 
 
LOKALER 
Nya teatern i Järnet 
Lokalen har använts till 2 – 4 aktiviteter per vecka. 23 ser ut att bli betydligt intensivare 
användning. Dock finns fortfarande en del byggjobb att göra. 

Utrustningsförråden Midgård, Lucerna och Hyvlaren 
Förråden är som tidigare fyllda med en massa spännande utrustning.  
En mer genomgripande inventering har påbörjats. Det finns mellan 1500 och 2000 
persedlar i kostymförrådet. 
 
Mejeriet 
I samverkan med kulturskolan har vi fortsatt möjlighet att nyttja lokaler i Mejeriet i 
mindre omfattning.  
 
 
UTRUSTNING och UTHYRNING 
På hemsidan har vi reklam för uthyrning och hänvisning till Ann och Anders som 
administrerar detta.  Vi hyr ut billigt men har i alla fall dragit in någon tusenlapp.  
Då och då får vi utrustning som gåvor. Det handlar oftast om kostym eller material till 
inredningen av vår lokal. Inga stora gåvor under 22. 
 
 
ADMINISTRATION OCH DOKUMENTATION 
De administrativa rutinerna är inte särskilt genomarbetade. Kontors- och arkiverings-
funktionerna behöver förstärkas. 
Christer Warfvinge har tagit initiativet att börja inventera Teaterskeppets historia och 
säkerställa arkiveringen. Kanske kan det bli en skrift till 40-årsjubeleumet.   
 
 



EKONOMI och EKONOMIHANTERING 
Föreningens ekonomi är fortsatt ansträngd med liten buffert i form av eget kapital.  
Basverksamheten med styrelsearbetet, lokalförsörjning, grundläggande 
administration, försäkring, information till medlemmarna och stadgeenliga aktiviteter 
kostar ca. 150 000 kronor och om vi räknar av motsvarande inkomster från 
medlemsavgifter, kommunala lokalbidraget, viss materialuthyrning samt ”fast” 
sponsring till föreningen saknas ca 75 000 kronor som måste tas in som överskott i 
varje års verksamhet.  
 
Under 2022 var de bokförda kostnaderna ca 266 000 kronor och intäkterna ca 242 000 
kronor. Således med ett underskott på ca 24 000 kronor. På bank fanns vid årsslutet 
42 389,42 kronor. 
 
 
SLUTORD  
Efter ett antal år då medlemstal, ekonomi och energi ”pekat nedåt”, börja vi se en 
tydlig vändning under 2022. Ekonomin är fortfarande ansträngd men verksamheten 
har i stort sett täckt upp de fasta kostnaderna. Medlemstalet har ökat med ca 20 nya 
medlemmar. Med nya aktiva medlemmar och bra satsningar på nya produktioner och 
verksamheter så känns det som att energin återhämtas i rask takt. Grevens 
Testamente- och Den Gyllene Lärkan-produktionerna är härliga satsningar som 
dessutom bör kunna säkra finanserna.  

Nu ska vi hjälpas åt att genomföra den pågående verksamheten men också titta framåt 
så vi kan starta nya produktioner att arbeta med redan i höst. Alla medlemmar kan 
bidra. 

Styrelsen tackar alla medlemmar, sponsorer och samarbetspartners för detta 
verksamhetsår. 
 
 
Västervik den 10 febr 2023 
 
 
Gunvor Ohlsén   Ann Chrysong 
 
   
Marianne Carse  Jörgen Lundgren  
 
 
Sven Högström   Lisen Brickarp 
 
 
Sandra Johannesson 
 
 


