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ARNLJOT TIDENDER Årg.7 No.3/2004

Föreningens första, största och mest spridda tidning!
No. 3/2004 Östersund den 7 januari 2005 Årgång 7/2004

No. 20 Från grundandet AD MCMXCVI II

Årsmötesprotokol let s.2-4, Möten och sammankomster s.5,
Verksamhetsplan s.7

ARNLJOT-TIDENDER

Vi har avverkat  ytterligare ett blot och
årsmöte (fö r er  som inte var  på årets
blot kan ni läsa protokollet längre
fram i tidningen).

För min egen del vill jag börja med
att tacka för förtroendet som C red för AT
efter Ulrika Hellby. Det känns både he-
dersamt och ansvarsfullt. Jag har ti l l min
hjälp ATs första redaktion och vi vil l för-
söka införa en del nya idéer och vår per-
sonliga prägel på tidningen kan knappast
undvikas. Det betyder inte att hjälp med
insändare och artiklar blir överflödigt.

 Det första mötet med den nya styrel-
sen har varit och jag tror att de flesta
arbetsgrupper snart kommer igång med
förarbetet ti l l sommarens föreställningar,
det är trots allt grunden ti l l vårt ” l il la”
sommarnöje. Jag vet att IT, PR och KR
redan har börjat med sina uppgifter och
beviset för att AT har kommit igång håller
ni i handen.

Nu när julen närmar sig med storm-
steg och stressen ligger som ett mörkt
ovädersmoln över många av oss så är det
extra viktigt att ta sig tid ti ll  det där li l la
extra lugnet som många hittar i en stulen
stund med glögg och lussebulle. Det där
li lla som i slutändan gör att l ivet fortsätter
under vintern och hindrar oss från att bli
insnöade från omvärlden, så passa på att

Ledare njuta av den li lla tid som är kvar av året
trots att dagarna nu är som kortast och
mörkast.

Slut l igen vil l jag önska hela
Arnljotföreningen en riktigt god jul och ett
gott nytt år!

C red AT / Dick Engelin

Föreningen
tillönskar alla

medlemmar och
vänner

GOD JUL
och

GOTT NYTT
2005!

Tyvärr är detta
nummer av AT

försenat!
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§1. Mötets öppnande

Hr. Ordf. öppnar mötet klockan 18:16.21
och uppmanar alla medlemmar att placera
sina lotteripriser på prisbordet. Därpå
skickar han runt Bussrese-Guiden så med-
lemmarna kan beskåda TA:s fina annons.

§2. Val av mötesordförande och mötes-
sekreterare

Till mötesordförande väljs Gunnar Hög-
lund och ti ll  mötessekreterare väljs Peter
Möller.

§3. Justering av röstlängd

34 röstberättigade medlemmar är närva-
rande.

§4. Föredragning och godkännande av
föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns av årsmötet.

§5. Val av två justeringsmän ti l lika röst-
räknare
Till justerande ti ll ika rösträknare väljs Lena
Bengtsson och Steven Isaksson.

§6. Fråga om årsmötet blivit behörigen
kallat.
Årsmötet befinnes vara behörigen utlyst.
§7.
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen läses igenom del
för del samt kommenteras. Den läggs ti l l
handlingarna.

Protokoll fört vid
Teaterföreningen Arnljotspelens årsmöte

lördagen den 30 oktober 2004 klockan 18:00 å
Fältjägarmässen, I 5

§8. Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen föredras av
Hr. Ordf. då Hr. Kassören inte kan närvara
p.g.a. sjukdom. Den läggs ti ll  handling-
arna. Samtidigt meddelas att Ulrica Nord-
lund-L jungh bliv it ny värdi nna på
Sommarhagen samt att Marcus Ljungh bli-
vit vaktmästare där.

§9. Revisorernas berättelse
Göran Hestner föredrar revisionsberättel-
sen, där det föreslås att styrelsen bevil jas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003/
2004.Revisionsberättelsen läggs til l  hand-
lingarna.

§10. Fråga om styrelsemedlemmarnas
ansvarsfrihet
Årsmötet bevil jar styrelsemedlemmarna
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003/
2004.

§11. Förslag ti ll verksamhetsplan för kom-
mande verksamhetsår
1 Verksamhetsplanen för 2004/2005
föredras av Hr. Ordf. Stig Ulvild propage-
rar för att TA skall åka til l  Stiklestadspelen.
Det beslutades att en eventuell resa ti l l
Stiklestad ej ska ingå i verksamhetsplanen.
Undertecknad propagerar för ett asablot
för att få en motpol ti ll  apostlamässan.
Diskussionen blir l ivl ig. Lena Bengtsson
anser att man inte kan hålla både
apostlamässa och asablot samma år. Års-
mötet beslutar att lämna över frågan om ev.
asablot ti l l den kommande styrelsen.
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§12. Förslag til l  utgifts- och inkomststat
för kommande verksamhetsår
Lena Bengtsson anser att posterna för
programblad och för PR-kostnader bör
slås ihop. Förslaget godkänns med denna
ändring.

§13. Propositioner från styrelsen
Inga propositioner från styrelsen förelig-
ger.

§14. Motioner från medlemmar och
hedersledamöter
Inga motioner har inkommit til l  styrelsen.

§15. Val av styrelse för nästkommande
verksamhetsår

Sju styrelsemedlemmars mandat utgår
detta år och årsmötet väljer ny styrelse

enligt följande:
Ordförande: Mikael Andersson (o)
Sekreterare: Marie Bergström (n)
Ledamot I : Lena Bengtsson (n)
Ledamot I II : Jenny Engelin (n)
Suppleant 1: Peter Möller (n)
Suppleant 2: Ulf Larsson (n)
Suppleant 3: Stefan Machnow (n)

§16. Val av konstnärligt råd (KR)
Konstnärligt råd väljs enligt följande:

Lena Bengtsson (omval)
Henric Tungström (omval)
Ulf Larsson (nyval)
Ulrika Sundin (nyval)
Gunnar Höglund (omval)

§17. Val av PR-utskott
Nytt PR-utskott väljs enligt följande:

Kjell-Åke Sundin (sammankallande) (n)
Peter Möller (nyval)
Lena Bengtsson (nyval)
Mikael Andersson (nyval)

Stig Ulvild (nyval)

§18. Val av särskilda befattningshavare
De särskilda befattningshavarna väljs en-
ligt följande:
Kostym: Maud Henrik-Jonsson (n)
Rekvisita: Dick Engelin  (om-
val)

Adrian Hudson (nyval)
Lägdsfogdar: Kjell Sundin (omval)

Göran Hestner (nyval)
Föreningsfotografer:

Göran Andersson (omval)
Conny Lagé (omval)

Visthusfru: Carina Lindström (omval)
Köksansvarig: Karin Hestner (omval)
Ljud & musik: Peter Hedman (omval)

Kjell-Åke Sundin (n)
IT-ansvariga: Göran Andersson (omval)

Peter Möller (nyval)
Chefred. AT: Dick Engelin  (nyval)
Ordförande i
historiekommittén: Steven Isaksson (n)
Gode/kaplan: Tommy Zackrisson (o)

§19. Val av två stycken föreningsrevisorer
jämte suppleanter
Ordinarie: Rolf Östlund(omval)
Ordinarie: Yvonne Zahr (nyval)
Suppleant: Ulf Moberg (omval)
Suppleant: Håkan Larsson (nyval)

§20. Val av representant ti ll  Peterson-
Bergerstiftelsens styrelse jämte ersättare
för denne under PB-stiftelsens mandatpe-
riod

Detta val är ej aktuellt i år. Årsmötet väljer
Mikael Andersson ti l l representant i Peter-
son-Bergerinstitutets styrelse samt Henric
Tungström ti ll  delegat vid WPBI :s stämma.
Årsmötet väljer Kjell-Åke Sundin som de-
legat ti ll  Östersunds Kulturråds stämma.
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§21. Val av valberedning bestående av
en sammankallande samt två ledamöter
inför nästkommande ordinarie årsmöte,
vilka ej äga ingå i styrelsen

Valberedning väljs enligt följande:

Kjell-Åke Sundin (sammankallande)
Dick Engelin
Maria Stjernlöf

§22. Fastställande av stödmedlemskap-
savgift

Efter votering med 17 röster mot 12 (samt
5  nedlagda) beslöts att höja stöd-
medlemskapsavgiften från 100 ti l l 150
kronor.

§23. Val av hedersledamot
Inga förslag ti ll  hedersledamot har inkom-
mit.

§24. Övriga frågor
Håkan Larsson undrar om det finns något
intresse av att sälja kopior av vikingatida
smycken funna på Gotland. Detta blir en
fråga för visthusfrun.

§25. Mötets avslutande
Mötesordförande Gunnar Höglund tackar
mötesdeltagarna för visad uppmärksamhet
och avslutar mötet klockan 20:06.47 .
Mikael Andersson informerar om prak-
tiska detaljer runt middagen.

Östersund den 30 oktober 2004
Vid penna och tangentbord:

Peter Möller
Mötessekreterare

Gunnar Höglund
Mötesordförande

Justeras:

Lena Bengtsson Steven Isaksson

Ny
redaktion

Det här numret av AT är historiskt och
unikt.

Tidningen har nämligen fått sin för-
sta redaktion. Det blir ett roligt arbete
framför oss med möten som ska hjälpa oss
att kläcka idéer som ska bli ti ll  artiklar som
sedan ska fylla sidorna i vår l i lla tidsskrift.

Nu är det ju givetvis så att vi vil l att
alla ni läsare och medlemmar också ska
hjälpa ti ll  att fylla AT med allsköns allvarlig-
heter och tokerier. Du kanske vill berätta
om din första dag på lägden, eller dina
tankar om när regnet häller ner som värst
och det verkar som om det inte finns någon
sol, eller kanske om din resa ti ll Stonehenge,
eller något annat spännande ställe. Bara
din fantasi sätter stopp.

Nu kanske det är dags att ni får veta
vilka som ingår i denna AT: s första redak-
tion.

Javisst, här är vi:

Dick Engelin, Chefredaktör
Mikael Andersson, Sättare

Conny Lagé, Fotograf
Ulrika Hellby, Utrikeskorrespondent

Ulrika Sundin, Snokande reporter
Kjell-Åke Sundin, Idéspruta

Epost ti ll  chefredaktören:
dick_engelin@yahoo.se

/US

A.-T.
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Talrol ls-
inne-

havare!

Lördagen den
22:a januari

tänkte vi ha en dag
där Ni ska få möjlig-
het att arbeta med

Era roller.
Vi träffas klockan

11.00 vid grindarna
till ATS, och håller på
till klock an 17.00.

Ta med papper och
penna.

Vi kommer inte att
stå för någon lunch,

men förslagsvis går vi
ut och äter tillsam-

mans.

Välkomna önskar
vi i KR!

arnljot.se
Glöm inte bort att gå in

på hemsidan och kolla vad
som händer under

"Vad händer?"
Som Du märker har

hemsidan dessutom bytt
domännamnsadress från .nu

till .se.

PLANMÖTE
Tisdagen den 11 januari kl.18.30

träffas styrelsen, särskilda
befatttningshavare, KR och PRU till

planmöte för att se över årets
verksamhet - mötet äger rum på ATS,

samling vid Fäbodstugan.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen et.c. sammanträder för

ordinaire styrelesemöten normalt en
gång per månad, vilket ger 13 eller 14

möten totalt under året,
eftersom det är ett något extra möte

under spelsäsongen.
De nästkommande mötena infaller:

Nr. III/04-05 tisd. 18/1 kl.18.30
Nr. IV/04-05 onsd. 16/2 kl.18.30
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Vi har det  sorgsamma missnöjet att
meddela:  Det har tyvär r varit inbro tt
på A rnljotlägden.

Inbrottet upptäcktes av oss, Kjell-
Åke Sundin och Dick Engelin. Vi åkte ut en
sen höstkväll efter ett styrelsemöte för att
titta ti l l våran skyddsling. När vi parkerat
så såg vi att fönstret ut mot gården stod
öppet. Den första reaktionen var självklart
fasa, det hade varit inbrott i rekvisita-
förrådet! Ett okänt antal personer har gått
runt och plockat med sig några saker.
Förövarna har även varit inne i köket,
kvinnologen och klädförrådet men där var
inget stulet (puh). När vi l ite senare konsta-
terat att det som försvunnit egentligen inte
är allt för svårt att ersätta, så föll en tung
sten från våra hjärtan. Händelsen polis-
anmäldes direkt och lägdsfogdarna arbe-
tar nu med att lösa problemen kring låsbyten
och eventuella nya fönsterluckor på
rekvisitaförrådet. Givet är vi tacksamma
för tips som leder ti l l att detta inbrott klaras
upp.

Dick Engelin & Kjell-Åke Sundin

Inbrott på
Arnljotlägden!

VÄRDINNESKIFTE
Å SOMMAR-

HAGEN
När v i nu går  in i 2005 äger ett
värdinneskifte rum på Sommarhagen.

I  december hade Wilhelm Peterson-
Berger stiftelsen, WPBSt, styrelsemöte å
Gamla skolan och vid det ti ll fället passade
dess ordförande, Anders Håkansta, på att
avtacka Birgitta Sundgren för hennes tid
som värdinna på Sommarhagen. Det har
hänt mycket under Birgittas tid som vär-
dinna och det är fr.a. hennes förtjänst att
bl.a. kaféet har ti llkommit som en oas för
besökarna och utformats ti l l  det gemytliga
kafé det är idag.

AT får med största sannolikhet an-
ledning att återvända til l  Birgitta för en
liten artikel över de gångna åren och fören-
ingen har all anledning att ti ll  Birgitta
framföra ett varmt tack för givande och
fruktbart samarbete under de gångna åren
och önska lycka ti ll  i  framtiden - TACK!

Birgittas efterträdare som värdinna
är inte obekant, det är nämligen Ulrica
Nordlund-Ljungh som ikläder sig rollen
som värdinan på Sommarhagen. Ulrica har
tidigare verkat på Sommarhagen som
sommarvärd och har många år bakom sig
även i Arnljot. Marcus Ljungh kommer att
biträda som vaktmästare.

Lycka till önskar AT:s redaktion!

Nästa nummer av AT beräknas
utkomma i slutet av februari

månad!
Varm välkomna med bidrag till

tidningen!
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VERSAMHETSPLAN
2005

DATUM: VERKSAMHET:

Lö 22/1 Rollanalys, KR (se kallelse i denna tidning!)

 mars, mitten Teaterövningar (jmf förra årets tal-
rollsträff) å ÖTV. KR, preliminär

Sö 22/5 Vårstädning och födelsedagsfest Med gril lning
(Födelsedagen infaller 16/5)

Lö 4/6 Trolig talrepstart, alt. en vecka senare. Enligt regissörens
bestämmande.

Lö 11/6 Trolig storsamlingsdag, alt en vecka
senare

Fr 1/7 Apostlamässa

Fr 8/7 Generalrepetition Grannarna inbjudes

Lö 9/7, kl.15.00 Premiären, 1:a föreställningen Premiärfest
Sö 10/7, kl.15.00 2:a föreställningen
Må 11/7, kl.19.00 3:e föreställ lningen
Ti 12/7, kl.19.00 4:e föreställningen
On 13/7 SPELUPPEHÅLL
To 14/7, kl.19.00 5:e föreställningen
Fr 15/7, kl. 19.00 6:e föreställningen
Lö 16/7, kl.15.00 7:e föreställningen Finalfest, Barnljot
Sö 17/7, kl.15.00 Final, 8:e föreställningen

Lö 21/8 Höststädning

Fr 30/9 Verksamhetsårets slut Bokslut

Lö 29/10 Årsmöte och blot
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B Föreningsbrev

ARNLJOT TIDENDER

Returadress: AT c/o Red. Dick Engelin, Timmerv. 73 I I I , 831 72  ÖSTERSUND
dick_engelin@yahoo.se

Sedan många år nyttjar föreningen ett
epostadr essregister som administre-
ras av undertecknad.

Epostadressregistret fungerar
överlag bra och det är tack vare det
möjligt att på ett enkelt sätt nå ut med
information och meddelanden av de
mest skiftande slag - exempelvis påmin-
nelser och evenamangstips m.m. Alla
medlemmar har nu inte epost - ännu,
kanske man skall ti llägga med tanke på
hur det blir alltmer vanligt att ha en
epostadress hos "hotmail" eller liknande
oavsett om man har dator eller ej i
hemmet. För att registret skall bli fung-
erande krävs det dock att det hela tiden
ujppdateras och hålls ajour med hänsyn
til l förändringar. Det gäller ju för övrigt
medlemsregistret i sin helhet..

Av den anledningen är jag tacksam
för om Ni alla vil le hjälpa ti ll . Det är

nämligen så att ett antal epostadresser
inte fungerar som de skall och ett antal
ebrev studsar ti l lbaka och det är säkert
också så att några epostadresser inte har
blivit införda.

När Du nu har läst igenom den här
texten, sänd då ett epostmeddelande ti l l
undertecknad så att det blir möjligt att
korrigera fel i registret.

mikael.andersson@mbox335.swipnet.se

Jag ser framemot att få ett l itet
meddelande från ALLA Er medlemmar
som har möjlighet ti l l det!

/MA

@

EPOSTADRESSREGISTRET


