
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2019 Föreningen Teater i Huskvarna 
Föreningen Teater i Huskvarna bildades 14 juni 1993. 

Enligt stadgarna har föreningen till ändamål att främja ett allsidigt teaterliv i Huskvarna. 

Föreningen skall verka för att teaterföreställningar och andra kulturevenemang anordnas i 

Huskvarna, liksom resor till evenemang på andra platser. 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av sju ordinarie ledamöter och haft följande sammansättning: 

 

ordförande  Marianne Ericsson 

v ordförande Klas Åkerskog 

ledamot Wolfgang Veith 

ledamot Ulla Darholm 

ledamot Anna Stavréus 

ledamot Helena Walltin 

ledamot  Elsie Andersson 

 

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten.  

Dessutom har arbetsgrupper för olika verksamheter haft ett stort antal sammankomster. 

 

Revisorer 

Jan-Erik Malm och Christina Hildingsson 

 

Valberedning 

Jörgen Bergström och Rolf Larsson 

 

2020 års Ludde och Ungdomsludde 

Föreningen Teater i Huskvarna, delar årligen ut ett kulturpris, ”Luddepriset”, som fått sitt 

namn efter ”Den evige Huskvarnabon” i skådespelet Bara Tusen Korta År. Luddepriset består 

av, förutom äran, en keramikskulptur av ”Ludde” samt en penninggåva på 5000 kr.  

 

För första gången utdelas ”Ungdomsludde”, som föreslogs och fattades beslut om på förra 

årsmötet. Med detta pris vill föreningen uppmärksamma barn- och ungdomars insatser i 

kulturlivet. Priset, utöver en luvtröja, kommer att vara individuellt och olika beroende på 

vem/vilka som tilldelas det. I år är det en lektion hos en professionell sång- och musiklärare i 

Stockholm med många kända artister i sitt hägn.  

 
Syftet är enligt stadgarna att ”uppmuntra enskilda personer, grupper och även föreningar, som gjort 

betydande insatser inom kulturområdet, speciellt teaterområdet”. 

 

2020 års Luddepris tilldelades Johan Ericsson Smeden med motiveringen:  

för sitt arbete med att väcka intresse för och möjliggöra kultur i olika former in i annan 

verksamhet.  

 

2020 års Ungdoms Ludde - för första gången har föreningen delat ut ett ungdomspris och 

pristagaren är Edit Rostedt med motiveringen: för sin fantastiska sånginsats i både Les 

Miserables och Ronja Rövardotter. 

  



 

 

 

 

Olika arrangemang, som föreningen anordnat eller varit delaktig i under 

verksamhetsåret: 

 

Kaffe mé drömmar 
Aktiviteterna är arrangerade av en arbetsgrupp med Ulla Darholm som ansvarig och har genomförts i 

samarbete med NBV. Under året har arrangemangen besökts av hela 843 personer vid nio tillfällen.  

• 9/3   Karl-Ivar Karlsson  - Mässingsmannen –En barndomsskildring om Huskvarna

  av Sture Dahlström   

• 16/3   Kalle Bäck - Den besvärliga svärmodern – myt, nidbild eller 

 verklighet                                                                                

• 23/3   Peder Svärd - Musik å västgötahumor   

• 30/3   Kören Vätterton - Våryra med kärlek   

• 5/10   Annika Liljenroth och Wolfgang Veith - En musikalisk resa med opera- och 

 operetthighlights  

• 12/10   Ingegerd Wessel - Ett visprogram om Längtan och Katastrofer      

• 19/10   Christer Möller och Bo Hejdelind -  Spelar och sjunger      

• 26/10   Jan Förander och Leif Ruhnström - Skolundret i Huskvarna – Alfred Dalin och 

 hans tid   

• 9/11   Smålands akademi - Presentation av boken ”Ur Smålands skafferi. Folk, föda 

 och färdigheter”   

Verksamheten har under året genomförts i Alfred Dahlinskolans matsal.  

 

Sommarteater i Parken 

Föreningen Teater i Huskvarna har tillsammans med Vulkanteatern spelat Söderkåkar, ett 

välkänt lustspel av Gideon Wahlberg.  

De tio föreställningarna samt genrepet var uppskattade av publiken. Fth hade som vanligt 

hand om kringaktiviteterna som marknadsföring, publikvärdar, biljett- och lottförsäljning 

samt kaffeservering. Varje kväll var det runt nio personer från vår förening som ställde 

upp.  D v s hela 90 arbetspass gjorda av sammanlagt 24 personer. Ett fantastiskt jobb av alla 

som arbetade, svettades och skrattade tillsammans i sommarvärmen!  

Teaterresa 

Vårens teaterresa gick till Skövde teater, lördagen 2 februari och 55 personer såg  ”Det bästa 

från Björn & Benny”- Ett festligt collage av välkända hits från Chess, Kristina från Duvemåla 

och Mamma Mia. 

 
Familjeteater 

Under våren fick Huskvarna FF bidrag från Jönköpings kommun för att driva en teaterskola 

under sommarlovet i Smeden i samarbete med Teater i Huskvarna. I teaterskolan har barnen 

haft möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga och träffa nya kamrater.  

Sommarteaterskolan avslutades med en uppsättning av Mozarts "Trollflöjten" tillsammans 

med professionella operasångare från Minopera på Smeden och under Scenkonst Jönköpings 

sommarkul på Ödlan.  

Efter sommaren beslutades att fortsätta med teaterskolan under höstterminen. Teaterskolan 

besökte genrepet av Vulkanteaterns uppsättning av Klas Klättermus och Minoperas Bastien, 

arbetat med olika teaterlekar och improvisationer, deltagit i arrangemanget "Gammaldags jul"  



 

 

 

 

på Smeden. Repetitioner pågår under lördagarna för ”Hans och Greta”, som barnen ska 

framföra i vår.  

I november spelade Minopera sin premiär av Mozarts Bastien och Bastien på Smeden. 

Föreningen Teater i Huskvarna stod som arrangör med stöd från Region Jönköpings län.   

Vi har även varit med och satt upp föreställningen Klas Klättermus i Smeden.   

Våra medlemmar hjälpte till framförallt som publikvärdar i samband med dessa 

föreställningar. Verksamhetsåret har dessutom inneburit ett aktivt kontaktskapande arbete 

inför kommande år. 

 

Huskvarnarevyn 

Huskvarnarevyn var näst intill slutsåld samtliga föreställningar. Det har varit ett bra 

samarbete mellan Revysmedjan och Teater i Huskvarna.  

Teaterföreningen ansvarade för garderob och servering i anslutning till Huskvarnarevyn 2019.  

28 personer från föreningen deltog i arbetet med att ta hand om garderoben och servera kaffe i 

pausen. Sammanlagt var det 17 föreställningar + genrep. Till varje föreställning behövdes 

minst sju personer som arbetade. ( ca 120 arbetspass)  

 

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 tio brev via mail med kort information/påminnelse inför evenemang.  

 

Samarbetspartners 

Vulkanteatern, NBV (Nykterhetens Bildningsverksamhet), SMOT, Smeden, Huskvarna 

Folkets Park, Jönköpings kommun och Minopera. 

 

Medlemmar 

Vid 2019 års utgång, hade föreningen 412 medlemmar.  

 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av resultat och balansräkning samt revisorernas 

berättelse. Se kassa, balans- och resultat samt revisorerna berättelse.   

Som sammanfattning kan nämnas, att föreningen har en mycket stark ekonomi, vilket gör det 

möjligt att våga satsa och ta viss ekonomisk risk i större kulturprojekt. 



 

 

 

 

  

Slutord 

Styrelsen tackar medlemmar och andra, som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet 

under det gångna året. Föreningens styrelse fortsätter att aktivt arbeta för att kunna erbjuda 

innevånare i alla åldrar olika kulturupplevelser.   

2020 blir ett år med de sedvanliga arrangemangen- Kaffe mé Drömmar och sommarteater i 

Huskvarna Folkets Park. Dessutom ytterligare nya kontakter och satsningar med spännande 

arrangemang för barn och ungdomar.  

 

 

Huskvarna 31 januari 2020 

 

 

 

Marianne Ericsson Klas Åkerskog Wolfgang Veith 

 

 

 

 

Ulla Darholm  Anna Stavreús  Helena Walltin 

 

 

 

Elsie Andersson 

 

 

  

 
 

 


