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Möten

Årsmötet hölls den 20 mars med 17 deltagare. Styrelsen har därutöver
haft 12 protokollförda sammanträden.

Medlemmar

Den 31 december 2013 hade föreningen 181 medlemmar, vilket är
något färre än under 2012. Medlemsavgiften har varit 120: - för
helbetalande medlem och 80: - för familjemedlem. Avgift för ungdom har
varit 50: -.

Föreställ- Mjölby Kulturscen
ningar
Under året har sex föreställningar visats på Mjölby Kulturscen nämligen
följande:
10/2 ”B.U.S! Brun utan sol” en fartfylld show med livemusik, personliga
betraktelser och anekdoter.
18/3 ”Limpan” med Johannes Brost efter en roman av Allan Edwall.
14/4 ”Timmarna med Rita” Folkteatern Göteborgs uppsättning av Willy
Russels moderna klassiker.
15/5 ”Historien om en soldat” en poetisk musiksaga med
Östgötateatern och musiker ur Östgöta blåsarsymfoniker.
22/9 ”Bäst före?!” med Claes Månsson.
22/10 ”Swedish meatballs med lingon” med Carl-Einar Häckner.
Östra Tollstad Bygdegård
En föreställning har visats i Östra Tollstads Bygdegård.
4/11 “Djävla Mansfõlk” en hyllning till Monica Zetterlund med bl.a. Åsa
Berg.
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Blåklintskolans Idrottshall
En föreställning har visats i Blåklintskolans Idrottshall.
25/9 ”Charlies unge” med Pantomimteatern.

Marknads- Inför varje föreställning har det annonserats i Östgötatidningen och
föring
under ”I dag” och ”Evenemang i Östergötland” i Östgöta
Correspondenten.
Ca 80 affischer har spritts i Mjölby, Skänninge och Mantorp inför varje
föreställning. Samtliga bibliotek inom verksamhetsområdet har haft
information om aktuell föreställning, liksom förköpsställen och bokhandel.
Flyers har delats ut på olika ställen t.ex. i postlådor, vid föreställningar
och vid andra musik- och teaterföreställningar.
Inför varje föreställning har information skickats per e-post till våra
medlemmar och till medlemmar i angränsande teaterföreningar.
Vid några föreställningar har information funnits på en rullande skärm i
Mjölby köpcentrum.
En folder har tryckts upp vår och höst med information om kommande
program. Den har skickats per post till samtliga medlemmar och delats ut
vid föreningens föreställningar.
Förköp av biljetter till föreställningar på Mjölby Kulturscen, har kunnat ske
i Hallbergs Tobak i Mjölby och Shell i Mantorp.
Uppföljning av gjord marknadsföring har genomförts vid ett tillfälle under
året. Besökarna tillfrågades om hur de fått information om
föreställningen.

Utbudsdagar

Den 9 februari deltog Åke Carlsson, Jan-Olof Dahlström, Janet
Lennartsson och Elisabeth Ingemarsson i Region Mitts Utbudsdag i
Västerås.
Lördagen den 14 september deltog Jan-Olof Dahlström i Riksteaterns
utbudsdag ”Anbud Live” i Hallunda.

Utbildning

Den 22 september deltog Rune Lavén, Elisabeth Ingemarsson och Åke
Carlsson i ”Engagera och värva medlemmar” i Kvarnparken Mjölby.
Den 6 oktober deltog Jan-Olof Dahlström och Åke Carlsson i ”Scenhöst
på Nynäs”

Represen- Jan-Olof Dahlström, Åke Carlsson och Elisabeth Lindström har
tation
representerat föreningen i programrådet vid möten med kommunen.
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Den 8 juni under Mjölbys Kulturdag medverkade föreningen med ett
bemannat ”utställningshörn” på biblioteket.
Åke Carlsson representerar Mjölby Riksteaterförening i Riksteatern
Östergötlands styrelse. Åke Carlsson är även revisor på riksplanet.

Ekonomi

Glädjande är att vi för andra året i rad kan redovisa ett överskott.
Resultatet för 2013 blev 12 285,04 kronor.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att årets överskott, 12 285,04 kronor, balanseras i ny räkning.

Slutord

Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar i Mjölby Rikstearerförening för Ert
stöd. Framförallt vill vi tacka alla Er som besökt våra föreställningar och vi
önskar Er och många fler teatervänner välkomna även under nästa år.
Avslutningsvis riktar vi stort tack till Mjölby Kommun, Regionförbundet
Östsam och Riksteatern Östergötland för det ekonomiska stöd som
möjliggör vår verksamhet.

Mjölby Riksteaterförening i mars 2014.
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