Verksamhetsplan för 2019
Projekt
Pågående projekt som fortsätter och avslutas under 2019 är Onsdagsgruppens, Theas seniorers
nästa föreställning blir ”Kollektivet”, pjäsen skrivs av Jana Augustsson i dialog med gruppen. Pjäsen
planeras spelas i slutet av september, 8 föreställningar. Torsdagsgruppens nästa projekt är ”En
uppstoppad hund” av Staffan Göthe, planerad spelperiod oktober. Söndagsgruppen hade premiär
den 1 mars med ”Den girige” av Moliére. Projektet finansierades med medel ur Gunvor Svenssons
donation och eventuellt överskott går tillbaka till donationen för att finansiera kommande projekt
som uppfyller villkoren för donationen. En ny grupp sätter upp en reviderad version av Ibsens ”Ett
dockhem” i april.
Teater Thea deltar, liksom tidigare år i MAF:s arrangemang på Teaterns Dag och visar upp valda delar
ur sina kommande produktioner.
I enlighet med tidigare år tkommer föreningens grupper att inom sig fortsatt själv arbeta med att ta
fram förslag till kommande projekt. Likaså kommer grupperna att fortsatt ta ansvar för kontantkassa
och biljettintäkter med redovisning till styrelse och MAF. Även andra delar av arbetet med en
produktion kan och ska ske genom att gruppens medlemmar aktivt arbetar, det gäller PR men kan
också gälla kostym och scenografi.
Styrelsen ser också gärna att medlemmar kommer in med förslag om att leda helt nya projekt. Målet
är att föreningens medlemmar ges möjlighet till utveckling.
För samtliga nya projekt gäller att styrelsen, för att kunna besluta om projektet, skall få en
projektplan och förslag till budget. Styrelsen ska ha godkänt projektet innan start, därför måste
förslag inkomma till styrelsen i god tid.
Teater Thea har, för extern information och marknadsföring, hemsida, facebooksida och
instragramkonto. För dessa ansvarar styrelsen, dock är det av betydelse att grupperna själv kan
administrera framförallt facebook och instragram för sin marknadsföring.
Likaså ansvarar styrelsen för information till medlemmarna via nyhetsbladet som beräknas utkomma
fyra gånger per år.
Styrelsen har under 2018 tagit fram ett enkätverktyg för projektutvärdering som användes första
gången i december 2018. Eftersom svarsfrekvensen var mycket låg bör verktyget fortsatt analyseras
under 2019.

Ekonomi
Föreningen har fortsatt en god ekonomi och har därför som avsikt att även för 2019 hålla nere
kursavgifterna. För att säkerställa denna möjlighet även på längre sikt krävs att vi fortsatt arbetar
med att förbättra marknadsföringen av våra projekt, att se till att våra biljettpriser är adekvata och
att vi har goda kontakter med presumtiva bidragsgivare och med MAF.
Styrelsen

