
VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE 2020

Ni hälsas alla välkomna till årsmöte med 
Föreningen Teater i Huskvarna måndag 17 
f e b r u a r i k l 1 8 . 0 0 i re s t a u r a n g e n 
Stockmakaren. 
Stockmakaren hittar du mellan brandstationen 
och Stockmakarbyn i Huskvarna vid gamla 
ICA. Parkeringen (mot avgift) f inns 
tillgänglig.  
Även inför kommande verksamhetsår 
presenterar styrelsen ett långsiktigt förslag till 
verksamhetsplan och en rambudget för 
verksamheten 2020.  
Samtliga årsmöteshandlingar kommer finnas 
på vår hemsida och skickas ut med e-post. Om 
ni inte har eller uppgivit en e-postadress, så 
kommer det finnas handlingar på biblioteket 
att ta del av för kopiering. Vi kommer inte att 
ha upptryckta kopior till alla på årsmötet av bl 
a att vi tänker på miljön. Om du vill ta upp 
någon speciell fråga eller skriva en motion till 
årsmötet, är du välkommen att skicka in den 
innan 20 januari till föreningens e-post, se 
nedan.  
************************************* 
Medlemsavgiften för 2020 är fortsättningsvis 
50:- för enskild medlem och 100:- för familj. 
Inbetalning ska ske senast 10 februari 
Bg 817-5531. Om ni missade förra årets 
medlemsavgift, så går det bra att ta med båda 
åren på samma avi. 
Glöm inte att ange ditt namn, när du 
betalar! 
Har du en ny/annan e-post/telefonnummer 
eller adress, meddela även detta. Likaså om 
du/ni inte längre önskar vara med i föreningen. 
************************************* 

Anmälan till årsmötet  
Även i år gäller anmälan till årsmötet. Det gör 
du antingen via mail eller telefon senast  
7 februari till Ulla Darholm 073-8259071 
eller via mail info@teaterihuskvarna.se  

Vi kommer att bjuda på en smörgås och en 
kaka, som om du har någon allergi ange det i 
anmälan. 

Du är naturligtvis välkommen till årsmötet 
utan att anmäla dig. (Anmälan har syftet att vi 
ska kunna beräkna kaffe/macka/kaka.) 

************************************* 

 

 
2020 års Luddepris 

Johan Ericsson Smeden 
Styrelsen har beslutat att årets Luddepris 2019 
går till Johan Ericsson Smeden för sitt arbete 
med att väcka intresse för och möjliggöra 
kultur i olika former in i annan verksamhet.  

 
2020 års Ungdoms Ludde  

 Edit Rostedt  

Styrelsen har beslutat att utse det första 
Ungdoms Luddepriset 2020 till Edit Rostedt 
för fantastiska sånginsatser i bl a Les 
Miserables och som har stora framtida 
möjligheter att utveckla sig och sin röst till 
glädje för många. 

 

 

LUDDEPRISET

mailto:info@teaterihuskvarna.se
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Lite som varit och lite nytt… 
Årets sommarteater i Huskvarna Folkets Park 
tillsammans med Vulkanteatern- Söderkåkar 
blev som väntat en succé. Vi i FTiH har i 
v a n l i g o r d n i n g v a r i t a n s v a r i g a f ö r 
kringaktiviteter som kaffe-servering, biljett- 
och lottförsäljning och har varit publikvärdar. 
Ett stort tack alla ni, som varit behjälpliga 
under föreställningarna! Samma sak gäller 
förstås alla som var med och arbetade ideellt, 
för att kunna genomföra vår insats i samband 
med höstens revy.  Revysmedjan spelade 
under oktober månad en fantas t i skt 
underhållande Huskvarnarevy. Igen! 

Familjeteater 
Vi har beslutat oss för att inrikta en del av vår 
verksamhet gentemot barn och ungdom. Under 
2019 har vi genomfört olika förställningar och 
påbörjat planering och tagit nya kontakter 
inför kommande verksamhetsår. Efter 
sommarens teaterskola gjordes en uppsättning 
av Mozarts ”Trollflöjten” och det beslutades 
att skolan fortgick under hösten. Under hösten 
spelade Minopera Bastien och Bastiénne där 
TiH var arrangör. Tanken är att hjälpa barn och 
familjer till ett varierat barnteaterutbud i 
Huskvarna.  

Kaffe med Drömmar (KmD) 
Planeringen är i full gång för lördagar i mars 
och oktober. Under 2019, så har över 800 
personer gästat vår kaféverksamhet. 

Vårens teaterresa 
Vårens teaterresa går till Forumteatern i 
Linköping. (Linköpings teater renoveras).  
55 biljetter är reserverade till Rampfeber, 
lördag 18.e april. ”Rampfeber är en svindlande 
komisk inblick i teaterns magiska (?) värld!” 
Mer info finns på   
www.ostgotateatern.se/pa-scen/rampfeber    

Avresa från Huskvarna 14.30, kaffe och god 
smörgås när vi kommer fram, föreställningen 
börjar 18.00. beräknad hemkomst ca 22. Pris 
ca 600 kr för medlemmar och 650 kr för icke 
medlemmar. Obs! Tider och pris är 
preliminära. Betala inte in något ännu.  
Mer info kommer! Anmälan senast 1/3, till 
Helena på helena.walltin@gmail.com eller 
0730572867.  

Teater i Parken 
2020 års produktion är redan i full gång och 
det kommer att bli ett hjärtevärmande 
folklustspel, Grabbarna i 57:an, av Gideon 
Wahlberg med premiär den 13 juni. 

Marknadsföring och kommunikation 
Under 2019 har vi utvecklat vår 
kommunikationsstrategi och prövat oss fram 
via sociala medier, hemsida och utskick för att 
hitta rätt sätt att nå våra medlemmar. 
Huvudmedia har varit mail, Facebook och 
brev. Vi har märkt en tydlig ökad tillströmning 
till olika teaterarrangemang tack vare 
kombinerad Facebook, mail och att vi 
föreningar i bygden med omnejd hjälper 
varandra med marknadsföring.  

I ett skyltfönster i Huskvarnas gamla bibliotek 
finns vi också med information om vår 
verksamhet.  

Under 2019 har fyra medlemsbrev med aktuell 
information skickats ut till samtliga 
medlemmar via mail och brev och ytterligare 
10 brev via mail inför evenemang.  

Mer att läsa finns i verksamhetsberättelsen, 
verksamhetsplanen och på hemsidan. 

************************************* 

Eftersom vi är en ideell förening behöver vi 
hjälp och stöd av våra medlemmar i allt från 
tips och idéer till praktiskt arbete utifrån egen 
förmåga i samband med vår verksamhet. Är du 
intresserad av att hjälpa till? Hör av dig via 
mail eller telefon till någon av oss i styrelsen.   

Varmt välkomna till årsmötet 2020 och ett nytt 
spännande teaterår! 

Styrelsen genom 

Marianne Ericsson ordförande 
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