
Verksamhetsberättelse 2020 

Medlemmar  
Vid årets början hade Teater Thea 56 betalande medlemmar, vid årets slut uppgick medlemsantalet till 
57 personer. Ett antal medlemmar är aktiva i mer än en grupp. Samtliga medlemmar har anmälts till 
MAF och vederbörliga avgifter är betalda.  

Styrelsen   
Ordförande Adrian Forsberg 
Vice ordförande Bengt Dahlvig 
 Sekreterare Kerstin Tengstam (fram till april 2021) 
Kassör Ralf Rittner 
Ordinarie ledamot Magdalena Alm  
Suppleant Christina Larsson (ledamot efter april 2021) 
Suppleant (vakant) 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under mandatperioden.  
Nyhetsbrevet skickade styrelsen ut 2 gånger under 2020. Ansvar för innehållet är styrelsen och 
fastställs på styrelsemöte. Ansvar för utförandet togs över av Kerstin Tengstam fram till april 2021. 

Hemsidans innehåll hålls ständigt aktuellt, till stor del av de olika projektansvariga. Ansvarig för 
innehållet är styrelsen.  

Föreningen har också en facebooksida och ett instagramkonto som framförallt används för att 
marknadsföra aktuella föreställningar.  

Vid föreningens årsmöte 2020 valdes en ledamot till styrelsen utan dennes vetskap. Detta rättades i 
efterhand och suppleant Bengt Dahlvig trädde i enlighet med stadgan in som ordinarie ledamot i 
styrelsen. 

Styrelsen vill slutligen tacka Kerstin Tengstam för sitt gedigna arbete i Teater Theas styrelse under 
åren. 

Revision 
Revisor Ulrika Magnusson 
Revisorssuppleant Fredrik Larsson 
 
Ekonomi  
Föreningen har, trots Covid-19 och flera inställda och uppskjutna projekt, fortsatt god ekonomi och 
inte gått med någon förlust under verksamhetsåret. Föreningen har även under 2020 kunnat stötta 
medlemmarna genom sänkta kursavgifter för onsdags- och torsdagsgruppen samt Theodora som 
vardera till ungefär 50% av tiden hanteras som studiecirklar med kursavgift genom ABF.  

Verksamhet  
Föreningen har, liksom tidigare två grupper, onsdags- och torsdagsgruppen under ledning av Jana 
Augustsson. Även gruppen Theodora har tagit hjälp av regi från Jana.  

 

Onsdagsgruppen, Theas seniorer. Efter framgången med pjäsen Kollektivet och livet inleddes 
verksamhetsåret med fortsatt repetition av projektet AproPovel, som påbörjades oktober 2019. 
Sånger, dikter och sketcher av Povel Ramel och episoder ur hans liv var tänkt att framföras av gruppen 
september 2020. Gruppen har varit vilande sedan mitten av mars 2020 i samband med pandemin då 
planer om föreställningar blev inställda. När gruppen var aktiv hade den 11 deltagare, inklusive 
pianisten Lars Svensson. Önskemål om replokaler har skickats in för hösten 2021. 



 

Torsdagsgruppen. En midsommarnattsdröm av William Shakespeare i regi av Jana Augustsson 
kunde framföras på MAF:s scen 3 med stor succé där hela 9 föreställningar spelades under september-
oktober 2020. Gruppen följde rådande publikrestriktioner med max 30 stycken i publik. Gruppen 
bestod av totalt 15 deltagare och efter en del avhopp har många nya kommit med i föreningen som 
också stod på scen för första gången. November 2020 påbörjades nästa utmaning, Häxjakten av 
Arthur Miller. Till en början har gruppen repeterat fysiskt i MAF:s lokaler men har senare varit 
tvungna att repetera digitalt via Zoom, vilket har fungerat bra trots omständigheterna. Gruppen 
förbereder nu för utomhusrep och består av totalt 21 deltagare, även här många nya i föreningen. 
Gruppen hoppas kunna spela totalt 8 föreställningar oktober-november 2021.  

 

Theodora. En av Theas nyare grupper bildades 2018 och som nu består av totalt 11 deltagare. 
Gruppen började repetera Den bergtagna av Victoria Benedictsson (färdigställt av vännen Axel 
Lundegård) i september 2019. Pjäsen skrevs i slutet av 1800-talet under en svår tid i författarens liv 
som tragiskt slutade i självmord, vilket också huvudkaraktären i pjäsen begår. Det är en pjäs om 
Victorias egna liv men också om kärlekens maktspel och om bakgrund, ålder och kön. Man har valt att 
komplettera den något förkortade pjäsen med några självbiografiska texter av Victoria Benedictsson 
samt några texter skrivna av medlemmar i gruppen – främst Jerker Andervad och Sandra 
Ingvarsdotter. Föreställningar planerades först till december 2020 men flyttades på grund av pandemin 
fram till våren 2021. Gruppen hoppas nu slutligen på en premiär i november-december 2021. Gruppen 
har också tagit hjälp av registöd från Jana Augustsson. 

 

Söndagsgruppen. Hösten 2016 bildades denna grupp utan betald ledare inom föreningen som med 
egna krafter skapar och driver projekt. Detta kan göras tack vare en generös donation från tidigare 
ordförande Gunvor Svensson. Allt eventuellt överskott från projekten går tillbaka till donationsmedlen 
och möjliggör fortsatta projekt som uppfyller donators krav. I söndagsgruppen kan det ingå 
medlemmar som även deltar i andra Theaprojekt. En akt i desperation har repeterats sedan november 
2019. Efter att projektet skjutits upp på grund av pandemin hoppas gruppen kunna spela upp sin pjäs 
under mars 2022. Pjäsen handlar om de svårigheter en amatörteatergrupp får när de försöker sätta upp 
Shakespeares Hamlet. Huvudförfattare är Mikael Svensson och olika gruppmedlemmar har regiansvar 
för några scener var. Gruppen består av 7 deltagare. 

Invit. Denna grupp fick avbryta sitt projekt bland annat på grund av pandemin.  

Samarbeten  
MAF är vår främsta samarbetspartner, genom bra och nära kontakter skapar vi förutsättningar för våra 
grupper att planera och genomföra sina projekt, vare sig det gäller replokaler, kläder, scener eller 
rekvisita. Under året 2020 förtydligades även styrelsens ansvar för föreningen som helhet.  

ABF fungerar som vårt stöd när det gäller pedagogarvoden och genom ABF får även söndagsgruppen 
och hela föreningen stöd i form av cirkelbidrag och möjligheter till ledarutveckling.  

Malmö stads kulturstödsnämnd har varit generös med bidrag till torsdagsgruppens produktion 2020. 
 
Vårfest & Julfest 
Varken vårfest eller julfest genomfördes på grund av pandemin. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar samt våra samarbetspartner MAF, ABF och Malmö stads 
kulturstödsnämnd för detta år. Pandemin har påverkat oss alla. Vi hoppas att situationen bättrar sig och 
att vi kan fortsätta med teater även under 2021. Om du som medlem har några frågor eller idéer till 
styrelsen, tveka inte att höra av dig till thea.styrelsen@gmail.com.  

 

Styrelsen 


