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ARNLJOT TIDENDER Årg.7 No.2/2004

Föreningens första, största och mest spridda tidning!
No. 2/2004 Östersund den 5 oktober 2004 Årgång 7/2004

No. 19 Från grundandet AD MCMXCVI II

Föredragningslistan s.2-3, Ledare s.4, Spel tider 2005 s.6,
Åskådarstatistik s.7, Blotmeny s.8

ARNLJOT-TIDENDER

Årsmöte och blot!
Härmed inbjudes Du till årsmöte och

blot med föreningen
Lördagen den 30 oktober 2004,
kl. 18.00 å Fältjägarmässen, I 5.

Inpassering genom kasernvakten vid
Fältjägargränd (Regementsgatan)

Anmälan:
I år nödgas vi nyttja en anmälningsavgift m.h.t. föreningens ekonomi, vi

har dock sökt att inte göra den för hög -endast 50 kr.
Du anmäler Dig genom att insända anmälningsavgiften till föreningens

postgirokonto 50 30 51 - 5
Anmälan/avgiften skall vara föreningen tillhanda senast måndagen den

18 oktober 2004.
Blotkostnaden är 250 kr för stödmedlem och medföljande gäst, vilka

även inbetalas till nämnda datum.

Aktiv medlem, d.v.s. om Du medverkat aktivt i somras
betalar endast anmälningsavgift- hedersmedlem helt gratis.

Önskar Du något särskilt kostalternativ meddelar Du detta ti ll  ordf. på telefon 073-

180 05 58 eller epost mikael.andersson@mbox335.swipnet.se.

Baren är öppen från kl.17.30
Vi kommer att anordna lotteri - tag med Ditt bidrag!

Meny s.8
Styrelsens möte, nr. XIII, börjar kl.17 - exakt!
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Förslag till  föredragningslista i enlighet
med stadgarna:

§ 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i ti llämpliga delar,
skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Justering av röstlängd
4. Föredragning och godkännande av föredragningslistan
5. Val av två justeringsmän ti ll ika rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt kap. V § 3, 2:o (utskick skall ha

utgått senast 3 veckor före ordinarie årsmötet)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet
11. Förslag til l  verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (Se s. 7)
12. Förslag til l  utgifts och inkomststat för kommande verksamhetsår (2003-2004)
13. Propositioner från styrelsen
14. Motioner från medlemmar eller hedersledamöter

(Kap. V § 3, 3:o "Motion ti l årsmöte, undantaget förslag ti ll  val, skall vara styrelsen
til lhanda senast två veckor före årsmötet)

15. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av:
Ordförande (varje år) Ledamot I (jämna år)
Sekreterare (jämna år) Ledamot I I (udda år)
Kassör  (udda år) Ledamot I II  (jämna år)

Ledamot IV (udda år)
Suppleant 1 (varje år)
Suppleant 2 (varje år)
Suppleant 3 (varje år)

Styrelsemedlemmar var mandat utgår är:
Ordförande Mikael Anderson, Sekr. Peter Möller, Led. I  Kjell-Åke Sundin,
Ledamot I I I Maria Stjernlöf, Suppleanterna 1-3 Göran Andersson, Lena Bengts-
son och Jenny Engelin.

16. Val av "konstnärligt råd" om fem ledamöter enligt Kap. VI § 10.
Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtsson, Aktör Björn Sandin, Aktör
Henric Tungström, Övr. Maud Henrik-Jonsson och Gunnar Höglund

17. Val av "PR-utskott" enligt beslut av föregående års årsmöte, sittande i PR-utskottet
är: Björn Sandin (sammankallande) och Göran Andersson.
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18. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild instruktion

fastställd av styrelsen.
Avgående är:

Kostymansvarige Ingegerd Byström, Rekvisitaansvarige Dick Engelin, Lägdsfog-
dar Per Nauman och Kjell Sundin, Föreningsfotograf Göran Andersson, och
Conny Lagé, Visthusfru Carina Lindström, Köksansvarig Karin Hestner, Ljud- och
musikansvariga Peter Hedman och Per Nauman, IT-ansvarige Göran Andersson,
Chefredaktör AT Ulrika Hellby, Ordf. i historiekommittén Åke Eriksson samt
Föreningsgode/kaplan Tommy Zackrisson.

19. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i styrelsen.
Nuvarande är: Göran Hestner och Rolf Östlund samt dessas suppleanter Ulf
Moberg och Gunnar Höglund.

20. Val av representant i Peterson-Berger stiftelsens styrelse jämte ersättare för denne
jämte PB-stiftelsens mandatperiod. Sittande är hr ordf. Mikael Andersson med
Gunnar Höglund som ersättare - val är inte aktuellt inför WPBSt stämma i vår.
- Val av representant ti llWilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse (f.n. hr ordf)
jämte delegat vid WPBI :s stämma instundande vår. (Förra året Henric Tungström)
- Val av delegat ti ll  Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin)

21. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför
nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen.
Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående
styrelseledmöter väljes ti l l valberedningen): Sammankallande Dick Engelin samt
Anneli Helgesson och Ulf Larsson.

22. Fastställande av stödmedlemsskapsavgift (F.n. 100 kr för 2003-2004)

23. Val av hedersledamot (Kap. IV § 4) (Skriftl iga förslag jämte motivering insändes ti l l
styrelsen.)

24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje
enskilt fall. Övriga frågor anmäls ti l l  mötessekreteraren. Övriga frågor förekoma ej
vid extra årsmöte.

25. Mötets avslutande följt av information.

OBS! Motioner skall vara inne till hr ordf. senast
lörd. 16 oktober 2004.
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Ledare
En rafflande höst i Östersund

Så är den gyllene årstiden här igen! Gula,
röda, orangea blad singlar från trädens
grenar och när man kliver ut i den vackra
naturen (klättrar upp i det skyhöga älg-
tornet) får man andas in den ljuvligt klara
och höga höstluften eller skydda sig mot
vind och piskande regn! Hur vädret än är
på hösten så håll med om att det är en
mysig tid på året? Nu kan man äntligen helt
legitimt sitta inne i favorit fåtöljen och kura
samtidigt som man gräver ned sig i någon
ny bok eller försvarets nedläggningskalky-
ler. Inget dåligt samvete över att man borde
ha varit ute och påtat i rabatten eller dylikt
– nu är det ingen idé för de ljusa sommar-
nätterna försvann redan förra veckan pre-
cis som hoppet för all militär verksamhet
Östersund!

Nåja! Trots att sommarljuset dragit
sig undan från lägden och att regeringen
” hotar med” /lovar ett fängelse på Frös
egen ö så betyder inte det att livsgnistan
tryter i vår förening när resten av staden
räds för att dö! Som vanligt har några
medlemmar avsagt sig sina uppdrag i för-
eningen inför årsmötet, för att lämna plats
åt nya förmågor, tankar och livskraft. Val-
beredningen är nämligen i full gång och
har kommit långt i sitt arbete med att hitta
nya lösningar och konstellationer av män-
niskor inför nästa verksamhetsår! Ännu
behövs det dock flera entusiastiska män-
niskor som är vil liga att kasta sig in i
föreningsarbetet! Känner du att du är en
sådan människa; hör av dig til l  Dick
Engelin!

En av dem som efter noga övervä-
gande avsagt sig sin roll som särskild
befattningshavare är jag som C Red för
AT. Lite trist tycker jag själv medan någon
TA-medlem kanske ropar ÄNTLIGEN vid

köksbordet just nu! Nåja så lätt blir ni inte
av med mig, ni får nog dras med en och
annan artikel från undertecknad i framti-
den också… Vad jag vill säga med detta i
min sista ledare är helt enkelt att: Passa på
att förkovra er i vårat föreningsarbete!
Ibland kanske det kan låta stort, svårt och
avskräckande att sitta på en post och gå på
möten men ofta så tror jag namnet på
befattningen överglänser sysslorna som
medföljer, dock utan att förakta det arbete
som faktiskt måste göras för att allt skall
fungera! Att sitta med i en förening ger
goda referenser, erfarenheter och kontak-
ter som man kan ha nytta av i flera samman-
hang hela l ivet!

Ja så nu är det väl bara för mig och
säga tack och hej för den tid som varit!
Långt om länge vil l jag bara påminna om
att anmäla dig/Er ti ll  föreningsårets happe-
ning ti l lika stora fest på fältjägarmässen på
I5. Kanske är det vårt sista blot på I5 men
långt ifrån föreningens sista blot så länge
det finns människor som du: fantasifull,
engagerad och optimistisk inför framtiden!
Det kan inget försvarsbeslut ta död på! Se
på det hela såhär istället: Snart är det bara
jämtländska vikingar kvar för att försvara
Frös ö och Jamtaland! Det är i denna
stormiga årstid dags för jämtarna att hitta
nya vägar inför kommande tider och att så
för att kunna skörda - både i stort och för
smått. Vi syns på blotet! ;)

Tack och hej!

C Red
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Efterlysning nr 1!
FÖRENINGENS
BLOTLOTTERI

Priser mottages med stor tacksamhet
ti l l TA:s föreningslotteri på årets blot

på Fältjägarmässen, I  5!
Var med och stöd föreningen genom

att köpa lotter och/eller skänka
priser! Har du priser att skänka?
Medtag dem til l årets blot den 30

oktober 2004!

Föreningens egna helgon?
Under besöket på den numera traditionsenliga apostlamässan under spelsäsongen
råkade jag stöta på tre blivande (?) helgon utanför Frösö kyrka. Längst ti ll  höger ser vi
Sancta Maria I I (alla manliga brobyggares skydshelgon) (Maria heter Broman i
efternamn, C Reds anm), i mitten Sanct Skummöga (föreningens egen ölbeskyddare)
samt ti ll  höger på bilden Sancta Ragnhild (Barnljots skyddshelgon). Är de inte änglalika
så säg?!

C Red

BESÖK
HEMSIDAN!

Glöm inte bort att besöka förening-
ens hemsida med jämna mellanrum

och hjäp gärna ti ll  om Du vil l!

www.arnl jot.nu
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SPELTIDER
2005

Beslut om speltiderna som-
maren 2005 togs i samband
med höststädningen, i enlig-

het med vad vi beslutade
til lsammans sista speldagen.
Beslutet blev att framflytta

premiären en vecka.
Exakt vad det innebär för

repetitionstider m.m. faststäl-
les av årsmötet.

Redan nu kan aviseras att vi
kommer att ha en uppstart
redan under våren, troligen

12-13 mars med
hela ensemblen.

9/7 kl.15.00 Premiär
1077 kl.15.00
11/7 kl.19.00
12/7 kl.19.00

13/7 SPELUPPEHÅLL
14/7 kl.19.00
15/7 kl.19.00
16/7 kl.15.00
17/7 kl.15.00

JUBILEUMS-
KONTOT

Att ordf. ständigt talar om
jubileumskontot har sina särskilda
skäl. År 2010 är det 100 år sedan
det var premiär på operan Arnljot -
det är också samma år 75 år sedan
Arnljot för första  gången spelades

som taldrama på Arnljotlägden -
två år senare fyller föreningen

självt 75 år.
Det finns alltså all anledning att

uppmärksamma denna tilldragelse.
Förhoppningsvis skall vi kunna ge

ut någon form av skrift vid det
tillfället och celebrera det hela även
på annat sätt, om vilket vi idag inte

har någon uppfattning.
Därför är det av största vikt att vi

tillsammans redan nu börjar
avsätta medel för detta - DU kan

bidraga med att skänka en slant till
föreningens "jubileumskonto".

Bidrag till detta inbetalas till
föreningens postgirokonto

50 30 51 - 5
Glöm heller inte bort att ange från

"vem" bidraget kommer!
Föreningens medlemmar från 1935
(37) till 2010 tackar Dig på förhand!

Ordf.

ARNLJOT
66:e spelåret 2005

1935
-

2005
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Efterlysning nr 2!
Är d et någon som kommer  ihåg
föreningsmedlemmen Pia Sjöholm?
Träffade henne under min resa ti l l Kreta
i höstas och efter en halvtimmes samtal
trodde jag mina öron skulle ramla av
när hon säger: …jaha, men jag skötte
perukerna på Arnljot för jättelänge se-
dan när jag ännu bodde kvar i
Östersund…(Pia bor numera i Stock-
holm). ”Jättelänge sedan”  kanske var
någon gång på 70-talet om jag förstod
henne rätt, det var i alla fall på den tiden
när man for ti ll  Kluk och Alsen på bal
l ite titt som tätt… Hon tycktes dock
minnas somrarna på lägden och tiden i
Jämtland med ett leende på läpparna.
Tänk vad världen är bra liten!

C Red

Åskådarstatistiken
för sommaren 2004
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To 8/7

Fr 9/7

Lö 10/7
Sö 11/7

Nedan ser Du sommarens åskådarstatistik,
inalles 1014 åskådare. En ganska så kraf-
tig reducering. Vi får ta nya tag inför nästa
spelssäsong - särskilt emd tanke på de
goda vitsord som strålade mot oss i åskådar-
enkäter och glädjande även i recensione-
rna i lokalpressen. Hans har funnit något.

Vad gäller annonsering/information
har arbetet redan börjat - men, det är  värt
att upprepa - vi är själva spelens bästa
ambassadörer!

Ordf.
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B Föreningsbrev

ARNLJOT TIDENDER

Returadress: AT c/o Red. Ulrika Hellby, Helleberg 1905, 830 44  NÄLDEN

Blotmeny å
Fältjägarmässen 2004

Förrätt
Rökt älgsteksrulle med pepparrotsgrädde och rödlöksmarmelad

Varmrätt
Rödingstournedos med örtpotatis och hummersås med julien-

grönsaker.
Dessert

Kaffe och kaka
Till förrätten ingår lättöl

OBS! Dryck betalar Du själv och vill Du ha
vegetariskt alternativ så hör av Dig till hr ordf. enligt sida 1.


