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ARNLJOT-TIDENDER
No. 1/2014 Östersund lördagen den 4 oktober 2014 Årgång 17

No. XLVII Från grundandet AD MCMXCVIII

s.2-3 Förslag till föredragningslista, s.3 Årsmöte?, s.4 Frk t.f. ordf, s.5 Min-
nesruna Sigvald, s.5-6 En kiosk ansvarigs tankar, s.7-8 Jubileumstankar, s.9 
Min Arnljot, s.10-14 Årsmötesprotokollet 2013, s.15 Speltider 2015, s.15 
Ladare, s. 16 Blotmeny 2014

Årsmöte och blot 2014!
Härmed inbjuds du till Teaterföreningen Arnljotspelens

årsmöte och blot!

Lördagen 25 oktober 2014 kl 15.00
På Restaurang Hov, Jamtli.

Anmälan:
Du anmäler Dig genom att skicka in anmälningsavgiften till föreningens 
plusgirokonto 50 30 51 – 5.

Anmälan skall vara föreningen tillhanda senast 20 oktober 2014. Glöm inte att ange 
vem/vilka anmälningen avser.

Kostnader:
Aktiv medlem:  50 kr
Stödmedlem:   225 kr
Medföljande gäster:  225 kr
Hedersmedlemmar:  Bjuds på festligheterna.

(Heders-anmälan sker direkt till vice ordförande via telefon 070-312 85 99, alt. e-post: 
ordf@arnljot.se)

Meny - se sista sidan!
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Förslag till föredragningslista i enlighet med stadgarna:
§ 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar,

skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötes-
sekreterare

3. Justering av röstlängd

4. Föredragning och godkännande av 
föredragningslistan. Erinran om övriga 
frågor, p.25 till mötessekreteraren.

5. Val av två justeringsmän tillika 
rösträknare

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen 
kallat enligt kap. V § 3, 2:o (Skall vara 
samtliga medlemmar tillhanda senast 3 
veckor före ordinarie årsmöte)

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens ekonomiska berättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsemedlemmarnas 
ansvarsfrihet

11. Propositioner från styrelsen

12. Motioner från medlemmar eller 
hedersledamöter (Kap. V § 3, 3:o “Mo-
tion till årsmöte, undantaget förslag till 
val, skall vara styrelsen tillhanda senast 
två veckor före årsmötet)

13. Förslag till verksamhetsplan för kom-
mande verksamhetsår

14. Förslag till utgifts och inkomststat för 
kommande verksamhetsår

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

Kassör (udda år)  
Ledamot III (jämna år)
Ledamot IV (udda år)
Suppleant 1 (varje år)
Suppleant 2 (varje år)
Suppleant 3 (varje år)

Styrelsemedlemmar vars mandat utgår är: 
Ordf. Steven Hellan (avgick 11/2), Sekr 
Jens Bäckman, Led I Håkan Halvarsson, 
Led III Anna Persson, S1 Linda Åkergren 
(f.f. ordf.), S2 Jörgen Mårtenson, S3 Tilda 
Lindqvist.

16. Val av “konstnärligt råd” om fem 
ledamöter enligt Kap. VI § 10.
Sittande konstnärligt råd är: 
Styr. repr. - Patrik Andersson, Arvid Tilda 
Lindqvist, Maria M. Broman och Henric 
Tungström.

17. Val av särskilda befattningshavare, 
vilkas uppgifter framgår av särskild 
instruktion, fastställd av styrelsen.

Avgående är:
Hustomte: Jörgen Mårtensson
IT-ansvarig: Håkan Halvarsson
Kioskansvariga: Anneli Nyqvist och Emma 
Holmberg
Kostymansvarig: Maud Henrik-Jonsson
Köksansvarig: Malena Bernsköld
Ljud- och musikansvarig: Kjell-Åke Sundin
PR-ansvarig: Linda Åkergren
Rekvisitaansvariga: Joakim Espell och 
Mikael Wallentin
Redaktion AT: Mikael Andersson, Anna 
Ingridsdotter Bäckman och Mattias Nils-
son.

18. Val av två stycken föreningsrevisorer 
jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i 
styrelsen.
Sittande är Håkan Larsson och Kjerstin 
Bengtsson samt suppleanter Mikael An-
dersson och Björn Sandin.

19. Val av representant i Wilhelm Peter-
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Årsmöte?
Ja, det är viktigt att du deltar på årsmötet.

Årsmötet är tillfället då vi tillsammans 
sammanfattar verksamhetsåret som gått och 
påbörjar det nya. Det är på årsmötet som 
vi tillsammans diskuterar och beslutar om 
våra gemensamma angelägenheter.  Alla 
föreningar håller årsmöte normalt en gång 
per år. 

Ibland kan årsmötet ta lite tid, men tänk 
då på att det visar på Arnljotspelens starka 
demokratiska vilja, det är viktigt med dis-
kussioner och att alla som vill skall kunna 
göra sig hörda.

Några av de saker vi gör på årsmötet 
är att vi går vi igenom verksamhetsberät-
telsen och den ekonomiska berättelsen, 
dvs. vad vi har bedrivit för verksamhet, 
vad vi har använt våra resurser till samt 
vårt ekonomiska läge.

Vi väljer nya förtroendevalda för det år 
som precis startat, och i vårt fall är det ju 
en hel del som är inblandade... Vi väljer 
ordförande, styrelsemedlemmar, vilka 
som skall ha ansvar för kiosken, köket, 
klädrekvisitan, hårdrekvisitan, ljudanläg-
gningen mm.

Den avgående styrelsen föreslår en 
verksamhetsplan och en budget inför 
nästa år. Hela föreningen har faktiskt redan 
påbörjat arbetet med verksamhetsplanen! 
I somras hade vi ett “utflyttat årsmöte” 
och  beslutade då om när nästa års spelp-
eriod infaller, något som vi sedan plan-
erar spelåret 2015 utefter. När styrelsen 
ger förslag till årsmötet kallas det för en 
preposition.

Vill du som medlem ge förslag till 
årsmötet kallas det motion. Motionen 
sänder du till styrelsen, och skall vara sty-
relsen tillhanda senast 11 oktober.

Sist men inte minst, så har vi ju 
årsmötesmiddagen, det är den delen vi av 
tradition kallar Blot och som kan hålla på 
en bra bit in på kvällen med såväl god mat 
och trevligt sällskap.

Väl mött på Blotet!

son-Berger stiftelsens styrelse, för dess 
nästkommande verksamhetsår. Sittande 
är Ulf Larsson.

20. Val av representant till Sommarha-
gens Vänners styrelse jämte ersättare.
Sittande är: Anna Persson och Steven Hel-
lan (ersättare)

21. Val av valberedning bestående av en 
sammankallande och två ledamöter inför 
nästkommande ordinarie årsmöte, vilka 
ej äga ingå i styrelsen.
Nuvarande valberedning: Lena Bengtsson 
(sammankallande), Cecilia Sköldqvist och 
Björn Johnsson.

22. Fastställande av stödmedlemsskap-
savgift (F.n. 200 kr för 2013-2014)

23. Val av hedersledamot (Kap. IV § 
3) (Skriftliga förslag jämte motivering 
insändes till styrelsen.)

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

25. Mötets avslutande följt av informa-
tion.

OBS!
Motioner skall vara inne 

till ordförande senast
lördagen den

11 oktober 2014
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Frk t.f.
Ordförande...

Vi klarade det!
Tillsammans har vi under detta år 

genomfört vårt 75:e spelår, med allt 
vad det innebar.

Denna sommar fick jag göra något som 
jag inte trodde skulle ske än på flera 

är, jag fick agera kapten på det skepp som 
är Arnljotspelen. Tillsammans med alla 
förtroendevalda och aktiva medlemmar i 
ensemblen så genomförde vi ett fantastisk 
spelår med många besökare, jubileumsfi-
rande, sol och bad.

Men det var ett ordentligt arbete att 
nå dit. Styrelsen har arbeta hela året, ni 
i ensemblen har lagt ned många timmar 
och mycket energi på repetitioner, det har 
bygds och rensats, sytts och bakats.

Men vilket resultat!
1198 besökare + jubileumsbesökare 

+ ca 50 personer från röda korset (och 
minns ni de där mystiska människorna som 
eventuellt smet in bakvägen då vi hade vår 
kraftsamling?). Om vi räknar ihop dem 
alla så hade vi drygt 1300 personer som 
såg vår föreställning i år. Kiosken nådde 
försäljningsrekord och vi har fått väldigt 
fina omdömen. Det tycker jag är jättekul!

Snart lägger jag sommaren till vila, men 
först väntar något av årets höjdpunkter, 
Arnljotspelens årsmöte och Blot!

Ni känner igen mig på de schyssta 
movesen.

Väl mött på tinget!

Linda Åkergren

Frk t.f. ordf. Linda Åkergren å kontoret, provsittandes de “nya” stolarna, maj 2014
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Minnesruna

Nu har du gått bort i skogen, förs-
vunnit till de sälla jaktmarkerna, 

tagit farväl av dina fäder.
Länge leve Sigvald.

Du gick åstad för att återta 
hedern, anföra dina tappra krig-

are, vinna ärorika segrar.
Länge leve Sigvald.

I fem år kämpade du tappert i de 
jämtländska skogarna, sökte strid, 

umgicks med djur.
Länge leve Sigvald.

Nu är du sedan länge borta, finns 
inte ens i våra tankar, inte ens en 

åminnelse.
Länge leve Sigvald.

Saknad av:
En Jämte

Barn
Barnbarn
Bastarder

Trälar
Geten Sven

Av Rasmus Österberg

En kioskansvarigs tankar 
efter rekordsommaren 

2014
Här sitter en av två kioskansvariga i 
värmen och försöker att knåpa ihop en 
artikel om kioskverksamheten!

Då jag ”bara” varit kioskansvarig i 
två somrar nu så kan jag egentligen bara 
berätta om dessa år, men vet att sedan 
jag började för sex år sedan har det bara 
gått bättre och bättre för varje år, om man 
räknar kronor per åskådare.

Det kändes skönt att ha en så god kam-
rat vid min sida då jag började i kiosken. 
Emma har varit en stöttepelare från min 
första dag.

Därför var det ingen tvekan när vi fick 
frågan om att vara ansvariga i kiosken, att 
tacka ja.

Det har hänt mycket. När Emma bör-
jade i kiosken för åtta år sedan var där tre 
stycken kioskar!!! Varför är det ingen som 
förstått! En godis/läsk kiosk, en korvkiosk 
och en glasskiosk tror jag visst att det var.

När Malena varit ansvarig i ett år så 
gjordes en ihopflyttning av alla tre till en 
kiosk. Så slipper våra åskådare stå i tre 
köer för att få allt dom vill ha.

Ett stort lyft var detta, och fick ofta höra 
från åskådarna att det var det bästa vi gjort.

Vi kollade godiset och till mitt första 
år hade profilgodiset fötts. Sex sorter blev 
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det. Arnljots hårda, Gunhilds söta, Unns 
sura, Kungens kola, Ubmas skumma och 
Gudfast salta. Detta år föddes även ki-
oskvältartävlingen.

Korv och glass, stut och kaffe/te, kaka 
eller muffins och läsk. En liten kiosk, med 
mycket att välja mellan.

2013 var då mitt och Emmas första år 
som kioskansvariga.

Jag började att rensa upp i den fd nedre 
kiosken, som nu är förråd till oss. Rev ut en 
otymplig hylla  och städade upp. Sorterade 
upp våra profilprodukter. T-shirts, Sejdlar, 
Vattenflaskor, Mössor, mm.

Det blev riktigt bra.
I fd korvkiosken som fungerar som för-

varing rev jag ut den opraktiska bänken och 
investerade i några hyllor, så att vi kunde få 
plats med våra profilprodukter och slippa 
springa ner till förrådet för att hämta.

Vi jagade sponsorer och vi fick tom till 
ett stort lass med grus från JämtKross, som 
vi alla ute på legden har haft användning av.

Dom övriga sponsorerna var: Pelle & 
Lisa, Änge chark, Fazer bageri, Boda Borg, 
Brunkullans te.

Vi fixade konto på Ica Maxi och 
planerade för en fin och härlig försäljn-
ingssommar.

Vi bytte ut Arnljots hårda till Östmunds 
öringar för att se om det skulle bli mer-
försäljning av godiset.

Vi kollade noga upp regler angående 
lotteriförsäljning och insåg att vi kunde 
börja sälja lotter. Som visade sig vara 
ganska populärt.

Vi tog bort muffinsen och kakorna och 
bytte till Biskvier. Kardemummabullar 
istället för Kanelbullar. 

Profilprodukterna fick ett litet uppsving 
också, eftersom vi gjorde lite mer reklam 
för dessa.

Vi införskaffade nya termosar för bättre 
hantering. Ja det hände mycket.

De som hjälpte oss så otroligt bra i 
kiosken detta år var: Jenny Sandin, Öjvind 
Nyqvist, Camilla Asplund, Klara Bengts-
son och Olle Lindblom.

2014. Rekordsommaren. Strålande 
sol, mycket med åskådare, ett underbart 
skådespel.

Ja det var en rekordsommar som heter 
duga.

Aldrig har jag väl behövt hämta glass 
så många gånger som i sommar. Vi tredub-
blade försäljningen på glassen. Vi fixade 
även ett konto på GB-glass för att få mera 
förtjänst på glassen. En fundering var 
”varför det inte gjorts tidigare?”

Lotteriet blomstrade också, detta tack 
vare Patrik Andersson som gick ut i pub-
liken och sålde lotter under pausen. Där 
fyrdubblade vi försäljningen.

Läsk gick som smör i solsken.
Profilprodukterna ökade till max. Vi 

sålde slut på alla vattenflaskor tex. Vissa 
var dock vinster i lotteriet.

Vi tillförde även en profilgodispåse 
detta år som blev Vainos naturliga, efter 
mångas önskemål.

Skillnaden mellan försäljning från 2013 
till 2014 är ett plus på ca 15300 kr.

De som hjälpte oss så starkt detta 
jubileumsår var: Jenny Sandin, familjen 
Norman, Camilla Asplund, Öjvind Nyqvist 
samt lottförsäljaren Patrik Andersson.

Det enda jag kan säga är att 2014 är 
ett underbart rekord/jubileumsår.

Väl mött på Blotet i höst!
Anneli Nyqvist
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När en månadslång vistelse på fjäl-
let var över och väl hemma igen på 
Frösön, skrev Wilhelm Peterson-
Berger: ”Snart nog var jag inne i 
världsläget igen, men med varje steg 
tillbaka in i vanda förhållanden växte, 
såsom alltid förr, mina sommarmin-
nens fägring och lyskraft”.

Jag vet vad han menar. Starkast är 
känslan i månadsskiftet maj/juni - ni vet, 
när man slås i ansiktet av den unga som-
marens milda solprakt, som Arnljot skulle 
ha sagt. Hos mig dyker bilder på blåa 
fjäll upp i huvudet, björkar som prasslar i 
solsken och repliken – hit, har jag längtat!

Den här sommaren skulle vi alltså 
alla mötas, alla Arnljotmedverkande och 
minnas våra flyktiga fagra sommarminnen 
tillsammans.

På väg ner till festplatsen såg jag ut 
över Storsjön – allt formligen badade i 
solljus och överallt såg jag leenden. Det 
var glada och kära återseenden, nya och 
gamla bekantskaper och hela tiden fanns 
känslan av att man inte skulle hinna möta 
alla och dela sina minnen med.

Jubileumstankar - den 75:e spelsommaren

När kvällen övergick i sommarnatt 
slogs jag av en insikt. Jag kände mig som 
en del av Jämtland – vi var alla en del av 
Jämtlands historia. Vi var alla en del av 
det vackra som Peterson-Berger försökt 
beskriva. Jag var tvungen att göra en gå-
test, för att försäkra mig om att mina tankar 
inte var ett resultat av för många skålar med 
mina Arnljotbröder och systrar – men nej, 
känslan var kvar. Vi var de som för arvet 
av Peterson-Berger vidare Peterson – 
Peterson-Bergers Jämtland.

Jag har suttit länge och funderat på vad 
jag skulle skriva om det här jubileumet, 
för någonting ville jag skriva. Hur sam-
manfattar man en enda stor känsloyttring 
och känsloupplevelse i ord? Hur får man 
med dofterna, sorlet, skratten, skvallret 
och anekdoterna, den varma ljumma som-
marbrisen och glittret i ögonen – all kärlek? 
Orden räcker inte till…

Det sägs att det var den första vistelsen 
i Jämtlandsfjällen som fick Peterson-Berger 
att bestämma sig. Från den dagen visste 
han att han bara var tvungen att någon gång 
återvända och bosätta sig där. Han blev 
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helt överväldigad och jag tror att han sedan 
ägnade sig hela livet åt att också försöka 
beskriva den där känslan i sin musik – den 
när hela Jämtland slår knock-out på dig.

Så, alla Arnljotvänner. Jag vill tacka ar-
rangörerna för en fantastisk sommarkväll 
och jag vet nu hur jag ska få mina ord mer 
rättvisa. Jag får helt enkelt ta hjälp av den 
person som är orsak till alltihop och vill att 
ni läser min text igen, men den här gången 
trycker ni på en av länkarna nedan först.

https://www.youtube.com/
watch?v=iJ09ihemrws

http://open.spotify.com/
track/0JxIn6cLHL7DmHVqeZQTdH

Väl mött!
Hälsningar

Kent Knutsson
Arnljot XII

Gunnar, David, Kalle, Emil, Peter och Kent

Besök vår Facebook-sida!

Sök bara på
“Teaterföreningen Arnljotspelen”

i denna grupp kan alla som vill bli “medlemmar”.
Sedan har vi även “Arnljot - under arbetets gång”,

för de som deltar i uppsättningen!

Arnljot XII
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Min Arnljot
Under alla de 10år som jag varit 
medlem i teaterföreningen Arnljot-
spelen har det då och då dykt upp 
diskussioner från gamla kvinnliga 
talrollsinnehavare om vilken som varit 
”deras Arnljot”.

Jag kan ärligt säga att jag inte förstod 
det där i början, en Arnljot är väl en Arn-
ljot eller?

Såhär 10år senare vet jag att jag hade 
fel, inte bara är alla de män som passerat 
sedan dess olika som individer utan deras 
rolltolkningar har vida skilt sig från varan-
dra också tack vare regissörer som med 
stor framgång låtit deras personligheter få 
skina igenom.

På jubileumsfesten blev det ändå mera 
tydligt att alla dessa kvinnor som haft äran 
att få spela talroller i vår älskade teater-
föreställning alla haft ”sin” Arnljot. Då 
väcktes idén att låta dem som ville få träda 
fram och berätta om varför just deras Arnl-
jot blev den det blev. Jag slängde ut frågan 
på FB, Ida Ingelholm och Mikaela Pålsson 
två av dem som spelat och fortfarande in-
nehar rollen som Vaino svarade vilket fått 
mig att inse att Arnljot-Vaino relationen 
kanske är mer speciell än jag trott.

Ida skrev:
”Fråga Kent om han fick en kyss på 

riktigt första premiären. Han kommer alltid 
vara min Arnljot Sunvisson fast jag nästan 
f* tre...fast vi har aldrig...men han är min...
pappa kanske.”

Från Mickiz fick jag: ”
Jag känner mig lite kluven i att säga 

detta när jag precis avslutat en jättefin 
säsong med Peter, men “min Arnljot” 
kommer nog alltid att vara David. Om det 
är för att han var min första Arnljot eller 
om den sceniska relationen mellan just oss 
bara gnistrade ändå vet jag faktiskt inte, 
men faktum är att vår kontakt blev så stark 
att jag fortfarande inte kan se eller knappt 
ens tänka på den mannen utan att bli rörd!

Så vem är då egentligen min Arnljot?
Som de flesta av er vet spelade jag Unn 

Halbrandsdotter 2010, 2012-2013. Jag 
han med tre väldigt duktiga män i rollen 
som min ”stolte och härlige son” och jag 
var stolt över er allihop det ska ni alla 
veta och jag gläds med Annika Paulsson 
Björmo som blev min efterträdare.

Jag gladdes än mer när jag fick veta 
att min förste skönsjungande son Peter 
Mellgren skulle göra ett återtåg då jag fort-
farande hade hans sång i färskt minne så 
Peter du var och är fortfarande min Arnljot 
Sunvisson. Det var en märklig känsla då jag 
satt med min egen lille Arnljot, Eldgrimm 
på något av de sista repen på den bortre 
sidan baksidan av scenen och Peter dyker 
upp i den röda tunikan, jag ler och inser 
att jag fortfarande blir stolt av att höra dig 
sjunga, så Peter du kommer alltid vara min 
Arnljot på scenen men jag har min egen 
lille Arnljot nu.

Anna Ingridsdotter Bäckman

Eldgrimm Bäckman också Arnljot
(i andra namn)
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Protokoll fört vid
Teaterföreningen Arnljotspelens 

årsmöte
lördagen den 26:e oktober 2013 

klockan 15:00

Plats: Hof, Östersund

§1 Mötets öppnande
Ordförande Steven Hellan öppnar mötet 
klockan 15:10 och hälsar välkomna.

§2 Val av mötesordförande och 
mötessekreterare
Till mötesordförande väljs Jörgen 
Mårtensson och till mötessekreterare 
väljs Jens Bäckman.

§3 Justering av röstlängd
En lista med anmälda medlemmar sändes 
runt i lokalen, och man fann att det 
var totalt trettiotre (33) röstberättigade 
medlemmar närvarande.

§4 Föredragning och godkännande 
av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§5 Val av två justerare tillika 
rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Ma-
ria M Broman och Linda Åkergren.

§6 Fråga om årsmötet blivit be-
hörigen kallat enligt kap. V § 3, 2:o 
(Skall vara samtliga medlemmar tillhanda 
senast 3 veckor före ordinarie årsmöte)
Årsmötet fann sig vara behörigen kallat.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, 
och årsmötet upptäckte följande felak-
tigheter:
3.1 Utvecklingsgruppen: Magnus Nils-
son, inte Mattias Nilsson
3.2.9: Maria M Broman, inte Mara
3.2.10 Utvecklingsgruppen: Magnus 
Nilsson, inte Mattias Nilsson
4. KR: ”Detta befäste KRs uppfattning 
gällande den Åsa” - ta bort ”den”.
”Dessa roller tillsattes efter förra årets 
årsmöte:” ändras till ”Dessa roller 
tillsattes i samband med audition under 

våren”
5. Regissör och roller: Berättarkvinnor 
läggs till, 5st.
Barnen tas inte med.
6. Repetitioner och föreställningar: Stor-
samlingen var lördagen den 8:e juni
Linda Åkergren var sufflös under repeti-
tioner och föreställningar.
7. Barnljot: Björn Johnsson, två S.
8. Övriga aktiviteter: 6:e juni - Nation-
aldagsfirande på Jamtli, deltog med 
uppvisning av stagefighting.
Verksamhetsberättelsen godkändes efter 
kompletteringar.

§8 Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen föredras av 
Ulf Larsson. Ekonomiberättelsen god-
kännes och läggs till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, där det 
föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2012/2013. Re-
visionsberättelsen läggs till handlingarna.

§10 Fråga om styrelsemedlem-
marnas ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2012/2013.

§11 Propositioner från styrelsen
Inga propositioner från styrelsen.

§12 Motioner från medlemmar el-
ler hedersledamöter (Kap. V § 3, 3:o 
“Motion till årsmöte, undantaget förslag till 
val, skall vara styrelsen tillhanda senast två 
veckor före årsmötet)

12.1 Förslag om att ändra arbetet som 
IT-ansvarig, Rasmus Österberg
Citat från motionen:
Med erfarenhet från att ha varit IT-
ansvarig i två år och efter att ha haft 
insyn i hur styrelsen fungerar så rekom-
menderar jag årsmötet att besluta att 
antingen införliva ansvaret i pru eller att 
lägga arbetet på entreprenad. Slutsatsen 
att ansvaret behöver omstruktureras har 
kommit i och med att de flesta andra 
roller som kräver arbetet inom förenin-
gen antingen ingår i en grupp eller i 
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styrelsen och därför är lätta att föra en 
diskution kring. Men som IT-ansvarig så 
har man inte den möjligheten samt att 
det är svårt att samla en grupp som inte 
är utsedd av styrelsen. Därav rekommen-
derar denna motion att årsmötet beslutar 
enligt ovan.
Årsmötet avslog motionen.

12.2 Nordens äldsta friluftsteater på 
världens vackraste utomhusscen, Patrik 
Andersson
Citat från motionen:
Medlemmar! Det är dags att vi slår oss 
för bröstet! Peterson Bergers Vikingdra-
ma Arnljot har spelats på Arnljotlägden 
på Frösön i snart 75 års tid. Det är på 
många vis en världsunik företeelse.

Vi behöver bli bättre på att marknads-
föra fenomenet Arnljot med platsen och 
kompositören. Vi behöver ta våra nästan 
ett sekel gamla traditioner och kulturarv 

och saluföra dessa för en modern publik.
I min forskning efter vad som kan 

tänkas vara Sveriges och nordens äldsta 
friluftsteater har jag inte yckats hitta 
någon mer anrik än vår gamla, ärevör-
diga förening.

Detta måste vi kommunicera till våra 
vänner bland jämtarna och andra världs-
medborgare!

Där för yrkar jag att årsmötet beslu-
tar:

- Att Styrelsen uppdras att se över 
vilken friluftsteater som är äldst i Sver-
ige och Norden, som spelats på mots-
varande vis som Arnljot.

- Att Teaterföreningen Arnljotspelen 
i all sin marknadsföring använder sig av 
uttrycket “Nordens äldsta friluftsteater på 
världens vackraste utomhusscen”

Patrik Andersson, Hara 2013-10-12

Anders Håkansta berättade att PB 
besökt ruinspelen i Visby för att möjligen 
söka efter inspiration till hur TA, PB-
stiftelsen osv fungerar.

Årsmötet beslutade att avslå förslaget, 

Årsmötet tar sin början 2013
Rasmus Österberg, Steven Hellan, Jens 

Bäckman och Ulf Larsson.
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men att ge styrelsen i uppdrag att ta reda 
på om Arnljotspelen verkligen är Sver-
iges äldsta friluftsteater.

12.3 Motion angående att samarbeta 
med norrmän, Patrik Andersson

Citat från motionen:
Berättelsen om Arnljot har, som vi 

alla känner till, starka kopplingar till 
Norge. Hela tredje akten utspelar sig i 
Stiklestad och Arnljot fick på 50-talet ett 
“systerspel” i denna ort på andra sidan 
kölen.

Detta spel heter Spelet om Heilag 
Olav och är inspirerat av Arnljot. Dessu-
tom spelar vår jämtländska hjälte en 
betydande biroll i norrmännens spel.

Jag anser att vi har mycket att vinna 
genom att titta på hur spelet i Norge ut-
vecklats och vad som är deras framgång-
srecept.

Norrmännen spelar, likt teaterföre-
ningen Arnljotspelen, varje år. Deras 
föreställning är mycket välbesökt och ses 
som en riksangelägenhet.

Vi känner till en hel del kring varför 
föreställningen om Heilag Olav är så 
mycket större än Arnljot.

Dels är befolkningsunderlaget större, 
Olav är Norges rikshelgon, norrmännen 
är mer nationalistiska, de använder sig av 
proffisionella aktörer, de har en enorm 
enseble osv, osv.

Att jämföra våra spel är som att jäm-
föra päron och äpplen. Trots detta, och 
givet dessa saker som föreningen redan 
har vetskap kring om vårt norska syster-
spel, så tror jag ändå att vår förening har 
mycket att lära av våra grannar i väst och 
att våra spel samverkar med varandra.

Där för yrkar jag att årsmötet beslu-
tar:

- Att Teaterföreningen Arnljotspelen 
inleder ett samarbete med Spelet om 
Heilag Olav i Stiklestad. Årsmötet up-
pdrar till styrelsen att besluta hur samar-
betet ska genomföras och organiseras.

- Att Uppdra till styrelsen att ta fram 
en plan för att söka EU-medel, inter-
reg el. motsvarande som syftar till ett 
samarbete med Spelet om Heilag Olav i 
Stiklestad.

Patrik Andersson, Hara, 2013-10-12
Årsmötet avslog motionen.

§13 Förslag till verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår
Förslaget till verksamhetsplan god-
kändes efter diskussion och omröstning. 
Premiären 2014 infaller lördagen den 
5:e juli med fyra speldagar, en dags 
speluppehåll, och sedan ytterligare 
fyra speldagar. Dessutom anordnas en 
”hemlig” premiärföreställning för äldre 
medlemmar.

2014-05-18 Vårstädning 
2014-06-07 Storsamling
2014-07-04 Jubileumsföreställning,  
 19:00
2014-07-05 Premiär, kl. 15:00
2014-07-06 Andra förest., kl. 15:00
2014-07-07 Tredje förest., kl. 19:00
2014-07-08 Fjärde förest., kl. 19:00
2014-07-09 Speluppehåll
2014-07-10 Femte förest., kl. 19:00
2014-07-11 Sjätte förest., kl. 19:00
2014-07-12 Sjunde förest., kl. 15:00
2014-07-13 Åttonde förest.,
 final, kl. 15:00
2014-08-17 Höststädning
2014-09-30 Verksamhetsårets slut och  
 bokslut
2014-10-25 Årsmöte och blot 2014

§14 Förslag till utgifts- och inkomst-
tak för kommande verksamhetsår
Budgetförslaget från kassören fastställdes 
av årsmötet med följande ändringar:
PR-budget:  +10000
Biljettintäkter:  +10000
Årsmötet sa ja.

§15 Val av styrelse för nästkom-
mande verksamhetsår
Sju styrelsemedlemmars mandat utgår 
detta år och årsmötet väljer ny styrelse 
enligt följande:

Ordförande (varje år) Steven Hellan  
 (Omval)
Kassör (varje år) Ulf Larsson (omval)
Sekreterare (jämna år) Jens Bäckman  
 (orörd)
Ledamot I (jämna år) Håkan Halvars-
son  (orörd)
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Ledamot II (udda år) Emma Holmberg 
 (nyval)
Ledamot III (jämna år) Anna Persson 
 (orörd)
Ledamot IV (udda år) Joakim Espell 
 (omval)
Suppleant 1 (varje år) Linda Åkergren 
 (omval)
Suppleant 2 (varje år) Jörgen Mårtensson 
 (nyval)
Suppleant 3 (varje år) Tilda Lindqvist 
 (nyval)

§16 Val av konstnärligt råd (KR) om 
fem ledamöter enligt Kap. VI § 10
Konstnärligt råd väljs enligt följande:

Maria M Broman (omval)
Björn Johnsson (nyval)
Henric Tungström (omval)
Tilda Lindqvist (omval)

§17 Val av särskilda befattning-
shavare

De särskilda befattningshavarna väljs 
enligt följande:
Hustomte Jörgen Mårtensson (nyval)
IT-ansvarig Håkan Halvarsson (nyval)
Kioskansvariga:
Annelie Nyqvist (omval)
Emma Holmberg (omval)
Kostymansvarig Maud Henrik-Jonsson 
(omval)
Köksansvarig Malena Bernskiöld  
(omval)
Ljud- och musikansvarig Kjell-Åke Sun-
din (omval)
PR-ansvarig Linda Åkergren (nyval)
Rekvisitaansvariga:
Jocke Espell (nyval)
Mikael Walletin (nyval)
Redaktion AT:
Mikael Andersson (omval)
Anna Ingridsdotter Bäckman (omval)
Mattias Nilsson (omval)

Sedvanlig Karaoke på blotet - The final countdown. (Europe 1986)
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Utvecklingsgruppen tillsätts inte, styrelsen 
kan vid ett senare tillfälle skapa en sådan 
om man finner att en sådan behövs.

 Uppdraget att arkivera och dokumentera 
foton läggs på styrelsen, i och med att 
posten som föreningsfotograf försvinner.

§18 Val av två stycken föreningsre-
visorer jämte suppleanter, vilka ej 
äga ingå i styrelsen
Ordinarie:
Håkan Larsson (omval)
Kjerstin Bengtsson (nyval)
Suppleant:
Mikael Andersson (omval)
Björn Sandin (omval)

§19 Val av representant till Peter-
son-Bergerstiftelsens styrelse
Ulf Larsson (omval)

§20 Val av representant till Som-
marhagens Vänner
Ordinarie: Anna Persson  (nyval)
Ersättare: Steven Hellan (nyval)

§21 Val av valberedning bestående 
av en sammankallande samt två 
ledamöter inför nästkommande 
ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i 
styrelsen
Valberedningen väljs enligt följande:
Lena Bengtsson (sammankallande)
Cecilia Sköldqvist
Björn Johnsson

§22 Fastställande av stödmedlem-
skapsavgift
Årsmötet beslutar att stödmedlemsavgif-
ten bibehålls på 200 kr.

§23 Val av hedersledamot
Inga förslag till hedersledamot har 
inkommit.

§24 Övriga frågor (som kan väckas vid 
årsmötet, om vars upptagande beslutas i 
varje enskilt fall. Övriga frågor anmäls till 
mötessekreteraren. Övriga frågor förekom-
ma ej vid extra årsmöte.)
Inga övriga frågor.

Under mötets gång inkom hälsningar via 
Facebook från Kjerstin Bengtsson, Marie 
Franzon, Marie Westin, Patrik Anders-
son och Pernilla Hellan.

§25 Mötets avslutande
Mötesordförande Jörgen Mårtensson 
tackar mötesdeltagarna för visad upp-
märksamhet och avslutar mötet klockan 
17:00.

Östersund den 26:e oktober 2013
Vid tangentbord:

Jens Bäckman
Mötessekreterare

Jörgen Mårtensson
Mötesordförande

Justeras

Linda Åkergren Maria M Broman

Äldre härliga nummer av
Arnljot-Tidender

finner Du på vår hemsida!
se under “nedladdningsbart

Där finner Du också ett antal 
äldre verksamhetsberättelser 

att förkovra sig i!

http://www.arnljot.se/category/ner-
laddningsbara-pdf-filer
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Delar av verksamhets-
planen som beslutades 

vid det utflyttade
årsmötet sönd. 13/7-

2014

2015-07-03 (fredag)
Generalrepetition kl.19:00

2015-07-04 (lördag)
Premiär, kl. 15:00

2014-07-05 (söndag)
Andra förest., kl. 15

2015-07-06 (måndag)
Tredje förest., kl. 19

2015-07-07 (tisdag)
Fjärde förest., kl. 19

2015-07-08 (onsdag)
Speluppehåll

2015-07-09 (torsdag)
Femte förest., kl. 19

2015-07-10 (fredag)
Sjätte förest., kl. 19

2015-07-11 (lördag)
Sjunde förest., kl. 15

2015-07-12 (söndag)
Åttonde förest.,kl. 15

2015-09-30
Verksamhetsårets slut och

bokslut

Ledare...
Ett år har förflutit sedan senaste numret 

av vår föreningstidning - det känns inte 
riktigt bra och det var definitivt inte redak-
tionens ambition när vi (åter)tillträdde vid 
2013 års årsmöte. Olika saker har påver-
kat vår förmåga att ge ut tidningen.

En ambition, som hade kännts lovvärd 
är att på något sätt teckna en översiktlig 
historik i detta jubileumsår - det 75:e 
spelåret, men det får anstå till annat tillfälle.

Efter årsmötet 2014 får redaktionen ta 
nya tag och som vanligt så är alla bidrag 
välkomna, såväl i stort som smått.

Något som vi gärna vill framhäva det är 
den vardagliga verksamheten i text och bild 
- allt framgår ju heller inte av verksamhets-
berättelserna, även om de är föredömligt 
fylliga. I detta nummer har vi ju ett exempel 
- en artikel om kioskverksamheten, men 
det finns förstås fler saker som är värda 
att fästa på pränt och minnas. Så - än en 
gång  - fatta pennan!

Årets stora begivenhet var ändå det 
faktum att vi firade hela 75 spelår, det kan 
inte nog understrykas. Själva firandet ägde 
ju rum med en jubileumsföreställning för 
gamla deltagare och det var ju speciellt 
att ha det som den första föreställningen 
efter genrepet - det var också den dagen 
som sommaren kom på riktigt. Inte illa. 
Den andra delen av jubileumsfirandet blev 
den storstilade festen med tillhörande god 
mat och tal och gruppbilder och allmänt 
trevligt umgänge i Kungsgårdsparken på 
Frösön. Skall väl heller inte underskatta de 
muntrationer som undertecknads visande 
av gamla diabilder från 1950-taleet gav. 
Bilderna har föreningen fått i gåva.

Peter Mellgrens sånginsatser var verkli-
gen en fin krydda i jubileumsanrättningen 
- tack! Ja, ett varmt tack till alla och envar 
som gjorde detta år speciellt.

Nu går vi raskt vidare mot det 76:e 
spelåret och det är ju inte så långt till det 
100:ade!

/ MAnd

Redaktionen för AT
at@arnljot.se
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Returadress:
AT c/o  Redaktionen gm M. Andersson, Hårkmon 110, SE-836 92  LIT

www.arnljot.se

A - Post

Till sist!
GLÖM inte bort att anmäla Dig till årsmöte och blot! (se s.1)

Meny:
Helstekt fläskfilé, klyftpotatis, höstiga rotsaker och svamp,

måltidsdryck.
Hallonmousse med choklad, te/kaffe.

Övrig dryck kan köpas vid baren.

Meddela vid anmälan om matallergier eller annan specialkost.

Hör av dig till ordförande senast 19/10.
Bar finns på plats.

ARNLJOT-TIDENDER
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