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•	 Vid	förbundets	riksstämma	i	juni	omval-
des	Anna	Carlson	till	förbundets	ordföran-
de.	I	ett	stämmouttalande	efterlystes	en	
trovärdig	scen-	och	filmpolitik.

•	 Ett	Upprop för den fria scenkonsten	togs	
fram	tillsammans	med	Danscentrum	och	
Teatercentrum.	Detta	låg	till	grund	för	
en	mötesserie	under	våren	som	ett	led	i	
påverkansarbetet	inför	valet	i	september.

•	 Den	röd-gröna	regeringens	första	kultur-
budget	blev	en	besvikelse.	Ljuspunkten	
var	en	utbyggnad	av	teater-,	dans	och	
musikallianserna.

•	 Den	nya	regeringen	beslöt	att	gå	vidare	
med	den	gamla	regeringens	politik	i	frågan	
om	pensionerna	på	institutionsteatrarna.	
Beslut	togs	om	att	påbörjade	avveckling	av	
den	av	staten	reglerade	Pisa-förordningen.	
Teaterförbundet	och	Svensk	Scenkonst	
blev	ense	om	att	försökta	slutföra	för-
handlingarna	om	ett	nytt	pensions-	och	
omställnings/karriärväxlingsavtal	under	
första	kvartalet	2015.

•	 Under	våren	presenterades	en	Mångfalds-
check	i	samarbete	med	Svensk	Scenkonst.	
Utifrån	riksstämmans	beslut	om	det	fort-
satta	arbete	med	jämställdhets-	och	mång-
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faldsfrågorna	inrättades	under	hösten	en	
normkreativ	arbetsgrupp.

•	 Vid	riksstämman	stadgereglerades	egen-	
företagarrådet.	En	ny	avdelning	inrätta-
des	på	förbundets	webbplats	för	egenfö-
retagare.

•	 Arbetet	på	filmområdet	utvecklades.	
Efter	segdragna	förhandlingar	träffades	i	
december	ett	nytt	filmavtal	med	Medie-
företagen.

•	 De	sammantagna	upphovsrättsliga	
ersättningarna	uppgick	till	70	miljoner	
kronor.	EU	beslöt	om	ett	nytt	direktiv	för	
kollektiv	rättighetsförvaltning.

•	 LO-TCO	Biståndsnämnd	beviljade	tre-
åriga	anslag	för	förbundets	utvecklings-
projekt	i	Afrika,	Indien	och	Latinamerika	
i	samarbete	med	de	globala	facken	FIA	
och	UNI-MEI.	
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medlemmar 
Vid	årets	slut	var	antalet	medlemmar	i	Teaterförbun-
det	8 252	(föregående	år	8	275).	

Av	dessa	var	antalet	aktiva	medlemmar	7 075		
(7	117)	varav	563	(517)	dubbelanslutna	med	annat	
fackförbund	än	Teaterförbundet	som	huvudorganisa-	
tion	och	180	(188)	studerandemedlemmar.	Antal	pas-
siva	medlemmar	var	1 177	(1158).

Under	året	beviljades	482	(685)	personer	inträde	i	
förbundet,	och	312	(358)	medlemmar	utträde,
152	(116)	medlemmar	blev	uteslutna	på	grund	av	bris-
tande	betalning	och	37	(20)	medlemmar	avled	under	
året.	 																													

Kön och åldersfördelning 
(inkl dubbelanslutna medlemmar)

Ålder Kvinnor (%) Män (%)

30 år eller yngre 8,9 5,3

31 år - 40 år 13,3 8,8

41 år – 50 år 14,3   9,3

51 år – 65 år 14,9 13,6

66 år eller äldre 5,8                  5,8

Totalt: 57,2 42,9

avdelningar
Stommen	i	förbundets	organisation	utgörs	av	yrkes-
avdelningarna	grundade	på	yrkesgemenskapen.		Som	
anställd	på	en	institutionsteater,	oberoende	av	an-
ställningsformen,	tillhör	medlemmen	även	en	lokalav-
delning.		Därutöver	finns	för	de	regionala	kultur-	och	
arbetsmarknadspolitiska	arbetet	regionråd.		Till	region-
råden	utses	ledamöterna	av	yrkesavdelningarna.
Studerandemedlemmar	tillhör	enbart	yrkesavdelningar.	

Nedan	redovisas	samtliga	avdelningar	med	sitt	med-
lemsantal	per	den	31	december.

Yrkesavdelningar Antal

101 artistavdelningen 193

102 dansavdelningen 633

103 pedagogavdelningen 398

104 filmavdelningen 555

105 Teknikeravdelningen 1144

110 skådespelaravdelningen 2743

111 sångaravdelningen 377

112
administration/produktion/
kommunikationsavdelningen

473

113 musikalartistavdelningen 380

114 scenografi- och kostymavdelningen 264

115 ljus/ ljud/ maskavdelningen 351

116 dramaturgavdelningen 53

117 biografavdelningen 243

118 sveriges filmregissörer 162

119 svenska regissörsföreningen 280

Detsamma	gäller	för	medlemmar	som	tillhör	yrkesav-
delningarna	för	pedagoger	och	biografpersonal.	För	
biografavdelningen	har	inrättats	en	särskild	indelning	i	
klubbar	grundad	på	arbetsgivartillhörighet.	
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Lokalavdelningar Antal

1 kungliga operan 233

2 kungliga dramatiska Teatern 201

3 kulturhuset stadsteatern 329

4 göteborgs stadsteatern 106

5 göteborgsoperan 176

6 folkteatern i göteborg 40

7 malmö stadsteater 44

8 helsingborgs stadsteater 53

9 östgötateatern 87

10 uppsala stadsteater 63

11 norrbottensteatern 33

12 borås stadsteater 34

13 Teater västernorrland/scenkonstbolaget 25

14 västmanlands Teater 31

15 riksteatern 103

16 örebro länsteater 24

17 regionteatern blekinge kronoberg 24

18 västerbottensteatern 30

19 dalateatern 11

20 norrlandsoperan 36

21 malmö opera  100                    

22 smålands musik &Teater 30

23 Wermland opera 22

25 folkteatern i gävleborg 16

26 byteatern kalmar läns Teater 6

27 regionteater väst, boråsscenen                 15

28 regionteater väst, uddevallascenen 18

29 Teater halland 10

30 norrdans/ scenkonstbolaget 10

31 länsteatern på gotland 5

32 folkoperan 18

33 skånes dansteater 18

34 giron sámi teáhter 4

35 scenkonst sörmland 2

36      dansens hus 10



rikssTämman
Teaterförbundets	riksstämma	är	förbundets	
högsta	beslutande	organ	och	hålls	vart	fjärde	år.	
Riksstämman	hölls	den	14-16	juni	på	Djurönäset	
utanför	Stockholm.	Under	de	tre	dagarna	deltog	
närmare	120	ombud	och	gäster.

Vid	stämman	omvaldes	Anna	Carlson	till	
ordförande.	Avgående	styrelseledamöterna	Ulla	
Berg	Svedin	och	Gunnar	Lundberg	tilldelades	
Teaterförbundets	silverplakett	för	mångårigt	
fackligt	arbete.	Teaterförbundets	guldmedalj	för	
utomordentlig	konstnärlig	gärning	tilldelades	
Anneli	Alhanko	och	Per	Arthur	Segerström.	Fack-
ligt	stipendium	tilldelades	dubbdelegationen	för	
deras	framstående	arbete	under	den	sju	veckor	
långa	dubbkonflikten	under	2013.

Vid	riksstämman	behandlades	ett	tiotal	mo-
tioner	som	behandlade	frilans-	och	yrkesfrågor,	
förbundets	ekonomi,	rekrytering,	avtalsfrågor	och	
upphovsrätt.	Riksstämman	beslöt	bland	annat	
att	en	stadgeöversyn	ska	ske	inför	förbundsmötet	
2016,	att	medlemsavgiften	ska	vara	oföränd-
rad	under	2015	och	2016	men	att	den	sänks	för	
studerandemedlemmar	till	200kr/år.	Riksstäm-
man	inrättade	också	ett	egenföretagarråd	och	ett	
studentråd.

Under	stämman	genomfördes	dels	semina-
rier	kring	mångfaldsfrågor	dels	en	kulturpolitisk	
debatt	om	den	framtida	agendan	för	scen-	och	
filmpolitik,	”En	offensiv	dagordning	för	scen	och	
film”.	Stämman	antog	även	ett	uttalande	med	
rubriken:	”Efterlyses!	En	trovärdig	scen-	och	
filmpolitik.”

teaterförbundets årsredovisning 20148

/2. organisaTion



konTakTpersoner
Förbundsstyrelsens och kansliets kontaktpersoner 
för Teaterförbundets yrkesavdelningar

Vid	utgången	av	året	hade	yrkesavdelningarna	följan-
de	kontaktpersoner	inom	förbundsstyrelsen	(FS)	och	
kansliet:

Yrkesavdelning Huvudkontakt FS Extra kontakt FS Kontakt kansliet

101 artistavdelningen minna krook måns clausen maria rasmussen

102 dansavdelningen daniel norgren Jensen minna krook maria rasmussen

103 pedagogavdelningen ulrika dalenstam simon norrthon shoshana kushner

104 filmavdelningen annika stödberg/ david gylje Thomas nording madeleine Wagemyr

105 Teknikeravdelningen Thomas nording martyna lisowska christer petersson

110 skådespelaravdelningen inga onn/måns clausen Zofi nilsson madeleine Wagemyr

111 sångaravdelningen simon norrthon anna carlson Julia reinhard

112 adm/prod/kommunik. Therése hörnqvist robert forsman lars Åström

113 musikalartistavdelningen martyna lisowska Therése hörnqvist Julia reinhard

114 scenografi- och kostymavdelningen Zofi nilsson daniel norgren Jensen maria rasmussen

115 ljus/ljud/maskavdelningen robert forsman ulrika dalenstam Julia reinhard

116 dramaturgavdelningen anna carlson - lars Åström

117 biografavdelningen anna carlson peter schildt christer petersson

118 sveriges filmregissörer peter schildt pontus plænge ulf mårtens

119 svenska regissörsföreningen pontus plænge inga onn christer petersson
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Förbundsstyrelse
Ordförande			 Anna	Carlson
1:e vice ordf	 Gunnar	Lundberg (t o m 16/6)
1:e vice ordf  Minna	Krook (fr o m 16/6)
2:e vice ordf	 Minna	Krook	(t	o	m	1/9)
2:e vice ordf	 Thomas	Nording	(fr o m 1/9)

Ledamöter	 Ulrika	Dalenstam	
	 	 Therése	Hörnqvist (fr o m 16/6)	
	 	 Beatrice	Järås (t o m 16/6)
	 	 Mathias	Lafolie (t o m 16/6)
	 	 Jenny	Larsson (t o m 16/6)
	 	 Karin	Larson (t o m 16/6)	
	 	 Thomas	Nording
	 	 Simon	Norrthon	
	 	 Pontus	Plænge	
	 	 Peter	Schildt	
	 	 Ulla	Berg	Svedin (t o m 16/6)
	 	 Måns	Clausen (fr o m 16/6)
	 	 Robert	Forsman (fr o m 16/6)
	 	 Martyna	Lisowska	Söderberg (fr o m  
  16/6)
	 	 Zofi	Nilsson (fr o m 16/6)
	 	 Daniel	Norgren	Jensen (fr o m 16/6)
	 	 Inga	Onn	(fr o m 16/6)
	 	 Annika	Stödberg (fr o m 6/10   
  adjungerades David Gylje då   
  Annika Stödberg inte kan närvara   
  vid styrelsens möten fram till maj  
  2015)

Verkställande utskottet
Anna	Carlson		
Minna	Krook	
Gunnar	Lundberg	(t o m 16/6)
Simon	Norrthon (t o m 16/6)
Thomas	Nording	
Therése	Hörnqvist (fr o m 16/6)
Peter	Schildt (fr o m 16/6)

Revisorer
Ordinarie
Gunilla	Wernelind (aukt rev)
Gustav	Levin	

Suppleanter
Mårten	Asplund (aukt rev t o m 16/6)
Martyna	Lisowska	Söderberg (t o m 16/6)
Linda	Andersson (aukt rev fr o m 16/6)
Mikael	Andersson	(fr o m 16/6)

Förvaltningsutskottet
hade	samma	sammansättning	som	verkställande	
utskottet.

Ekonomi- och placeringskommittén
Shoshana	Kushner,	Jaan	Kolk,	vakant

Normkreativa arbetsgruppen
Måns	Clausen,	Ing	Onn,	Zofi	Nilsson,	Nina	Rudawski,	
Joel	Almroth

Arbetsgruppen för organisationsfrågor
Thomas	Nording,	Martyna	Lisowska	Söderberg,		
Therése	Hörnqvist,	Pontus	Plænge,	Robert	Forsman	

Egenföretagarrådet
Zofi	Nilsson,	ordf.	samt	representanter	utsedda	av	
yrkesavdelningarna

Stipendiekommittén
Anna	Carlson,	Björn	Granath,	Steve	Kratz,		
Lina	Englund,	Cecilia	Nilsson

Hedersråd 
Busk	Margit	Jonsson	och	Jan-Olof	Strandberg

Valberedning fr o m 16/6, utsedd av riksstämman
Ulla	Svedin,	Philippa	Wallér,	Joel	Almroth,		
Anna	Sjövall,	Kjäll	Åkerblom

sTyrelse och kansli
/2. organisaTion
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Mötesverksamhet
Förbundsstyrelsen	hade	under	året	10	ordinarie	sam-
manträden.

Verkställande utskottet	hade	under	året	18	samman-
träden.

Förvaltningsutskottet	sammanträdde	10	gånger	under	
året.		

kansli 

Förbundsdirektör
Jaan	Kolk	

Stab
Sara	Andersson,	organisations- och rekryterings- 
ansvarig 
Åse	Axberg,	kommunikationsansvarig

Förhandlingar och medlemsservice
Lars	Åström, jurist/ombudsman, chef för avdelningen 
Maria	Rasmussen,	jurist/ombudsman	(föräldraledig		
t	o	m	1/10)	
Julia	Reinhard,	jurist/ombudsman
Madeleine	Wagemyr, jurist/ombudsman, bitr för-
handlingschef
Christer	Petersson,	ombudsman 
Ulf	Mårtens, chefsförhandlare upphovsrättsfrågor

Regionala skyddsombud
Eleonor	Fahlén
Mårten	Gunnartz

Administration och ekonomi
Shoshana	Kushner,	administrativ chef, stf kanslichef
Bengt	Mannberg,	handläggare	ekonomi	
Yvonne	Lindberg,	handläggare ekonomi
Janette	Skille, ansvarig medlemsregistret 

Yvonne	Wahlström, handläggare medlemsregistret 
Heléne	Ekdahl,	sekreterare 
Mimi	Raam	Bräutigam,	sekreterare	
Norberto	dos	Santos,	vaktmästare

Rättighetsbolaget (Tromb)
Ulf	Mårtens,	vd 	
Shoshana	Kushner,	administrativ chef
Moa	Alfvén,	jurist (föräldraledig t o m 24/1)
Siv	Hylén, systemansvarig handläggare
Lotta	Lundkvist,	handläggare

Teaterförbundets Service AB
Shoshana	Kushner, vd
Lars	Åström, förhandlingschef
Marianne	Persson,	receptionist

Redaktör för Scen & Film
Magdalena	Boman	

represenTaTion
Teaterförbundet	var	vid	årets	utgång	representerat	i	
följande	samarbetsorgan	och	arbetsgrupper:

AF Kultur
Rådet	för	kulturarbetsmarknaden:	Jaan	Kolk	ordf	
Pierre	Ström	suppl
Nätverket	för	scen	och	ton:	Pierre	Ström
Nätverket	för	film:	Eleonor	Fahlén

Copyswede
Styrelsen:	Ulf	Mårtens	ordf 	
Representantskapet:	Shoshana	Kushner

Dansalliansen
Styrelsen:	Jaan	Kolk,	Minna	Krook
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Folksam/Förenade Liv/Teaterförbundet 
Försäkringskommitté
Minna	Krook,	Thomas	Nording,	Jaan	Kolk	och		
Shoshana	Kushner

Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, 
partsgemensamt råd med Svensk Scenkonst
Anna	Carlson,	Måns	Clausen,	Ulla	Berg	Svedin

KLYS - Konstnärliga och litterära yrkesutövares 
samarbetsnämnd
Nämnden:	Anna	Carlson,	Jaan	Kolk,	Pontus	Plænge
Arbetsutskottet: Jaan	Kolk
Arbetsgruppen för upphovsrättsfrågor:	Ulf	Mårtens,	
Moa	Alfvén
KLYS skattegrupp:	Shoshana	Kushner,	Lars	Åström
Arbetsgruppen för arbetsmarknadsfrågor:		
Pierre	Ström,	Jaan	Kolk
KLYS mediegrupp: Åse	Axberg
Samverkansgruppen för regional kulturpolitik:  
Sara	Andersson
KLYS arbetsgrupp för skola/utbildning:  
Ulla	Berg	Svedin

Kulturskaparna
Talesperson: Anna	Carlson
Styrgrupp: Ulf	Mårtens

Medieföretagen/Teaterförbundet Förtroenderådet
Anna	Carlson,	Jaan	Kolk,	Ulf	Mårtens	och		
Helene	Bergstedt

Musikalliansen
Jaan	Kolk	ordf,	Beatrice	Järås	suppl

Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR
Överstyrelsen: Jaan	Kolk	ordf,	Lars	Åström	suppl																																																																																																																																										
Beredningsgrupp Pensioner och försäkringar samt 
statlig pensionsgrupp (PA 03):
Madeleine	Wagemyr

Beredningsgrupp Juridik:	Lars	Åström
Beredningsgrupp	Statistik:	Christer	Petersson
Kontaktgrupp ”Fyrgruppen”: Jaan	Kolk

PTK
Överstyrelsen:	Jaan	Kolk,	ordf,	Anna	Carlson,	1:e	
suppl,	Lars	Åström,	2:e suppl
Styrelsen:	Jaan	Kolk	
TCO-Ö samordningen:	Jaan	Kolk,		
Madeleine	Wagemyr
Förhandlingsgrupp för SvS-området: Jaan	Kolk	ordf	
Lars	Åström,	Madeleine	Wagemyr
Förhandlingsgrupp omställningsavtalet TRS:  
Jaan	Kolk,	ordf
Arbetsmiljögruppen:	Mårten	Gunnartz

Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Olof	Westring,	ordf,	Gunilla	Hammar	(ersättare)
	
SAMI - Svenska artisters och musikers 
intresseorganisation 
Styrelse: Gunnar	Lundberg,	Madeleine	Wagemyr

Stiftelsen Djurgårdsmässan 
Styrelse: Anna	Carlson,	ordf,	Beatrice	Järås,		
Lars	Edström,	Ivar	Wiklander,	Gerd	Andersson

Stiftelsen Höstsol
Styrelse:	Tomas	Bolme	ordf,	Anna	Carlson vice ordf,	
Meg	Westergren,	Marienette	Dahlin

Stiftelsen Rosenlundsteatern
Styrelse:	Annikki	Wahlöö

Svenska Filminstitutet, Nomineringsjury 
Guldbaggen 
Regissörer
Elisabet	Gustafsson,	Manuel	Concha
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Skådespelare
Johan	Gry,	Cecilia	Nilsson

Scenografi
Peter	Bävman,	Anneli	Wemstad

Kostym
Jaana	Fomin,	Ingrid	Sjögren

Mask/smink
Linda	Boije	af	Gennäs,	Per	Åleskog

Svensk Teaterunion - Svenska ITI
Styrelse: Ulla	Berg	Svedin	vice	ordf,	Minna	Krook,		
Judit	Benedek,	Åse	Axberg,	Stefan	Moberg,	adjungerad

Rådet:	Kerstin	Abrahamsson,	Joel	Almroth,	Sara	
Andersson,	Åse	Axberg,	Johan	Bengtsson,	Mireille	
Bergenström,	Stefan	Böhm,	Anna	Carlson,		
Måns	Clausen,	Leo	Cullborg,	Tove	Dahlberg,		
Ulrika	Dalenstam,	Robert	Forsman,	Bert	Gradin,	
Therése	Hörnqvist,	Sten	Jensen,	Jaan	Kolk,		
Minna	Krook,	Jenny	Larsson,	Marie	Larsson	Sturdy,	
Kate	R.	Lind	af	Hageby,	Stefan	Moberg,		
Anna	Mannerheim,	Cecilia	Nilsson,	Zofi	Nilsson,	
Thomas	Nording,	Simon	Norrthon,	Thomas	Nylander,	
Pontus	Plænge,	Pierre	Ström,	Ulla	Berg	Svedin,		
Annikki	Wahlöö,	Måns	Westfelt,	Olof	Westring.

Utbildningsutskottet: Ulla	Berg	Svedin,	ordf,		
Thomas	Nording

Kulturpolitiska kommittén:	Anna	Carlson,	Jaan	Kolk

Valberedningen: Ulrika	Dalenstam

SVT/SR/UR
Lokala	fackliga	förtroendemän:
Sveriges Television:	Mårten	Gunnartz,	Ewa	Carlson	
Sveriges Utbildningsradio: Mårten	Gunnartz,	Ewa	Carlson	

Sveriges Radio: Mårten	Gunnartz,	Ewa	Carlson

Teaterförbundets Service AB
Styrelsen: Jaan	Kolk,	ordf,	Anna	Carlson,		
Pia	Johansson,	Minna	Krook,	Gunnar	Lundberg

TCO
TCOs representantskap: Anna	Carlson
Styrelsen:	Jaan	Kolk,	Anna	Carlson,	1:e suppl,		
Minna	Krook,	2:a suppl
TCOs arbetsskadenätverk:	Madeleine	Wagemyr
Nätverk arbetsmiljö: Mårten	Gunnartz
Nätverk socialförsäkringsutredningen:	Jaan	Kolk
Nätverk socialförsäkringar:	Madeleine	Wagemyr
Nätverk för a-kassefrågor:	Pierre	Ström,	Jaan	Kolk

Teatersol AB
Styrelsen: Anna	Carlson

TeaterAlliansen
Styrelsen:	Anna	Carlson,	Jaan	Kolk

TMA - Teater- och musikområdets arbetsmiljönämnd
Styrelsen:	Mårten	Gunnartz,	Magnus	Kyhle

Rättighetsbolaget 
Styrelsen:	Jaan	Kolk,	ordf,	Anna	Carlson,	Simon	
Norrthon,	Tomas	Bolme,	Shoshana	Kushner,		
Peter	Schildt

Trygghetsrådet – TRS
Styrelsen: Jaan	Kolk,	vice ordf

TTTS - Theatre Technical Training Scandinavia
Thomas	Nording,	vice ordf

Unionens a-kassa
Kulturarbetsmarknadsrådet:	Jaan	Kolk,		
Anna	Mannerheim,	Madeleine	Wagemyr
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/3. förhandlingar och avTal

svensk scenkonsT
Institutionsteateravtalet
Avtalet	löper	till	2016-03-31.

arbeTsgrupp yrkesgrupper, 
klassificeringar och innehÅll
Under	året	har	arbetsgruppen	sammanträtt	ett	flertal	
gånger	för	att	diskutera	regiassistenternas	situation	på	
teatrarna	samt	införande	av	yrkeskategorierna	ljud-,	
video-	och	maskdesign	i	avtalet.	Gruppens	arbete	är	
ännu	inte	slutfört.

Privatteateravtalet
Avtalet	löper	till	2016-03-31.

svT/ur 
Avtalet	blev	ettårigt	med	höjning	av	minimilönerna	
med	2,3	procent	och	löper	till	och	med	2014-12-31.	

sr/ur
Avtalet	blev	ettårigt	med	höjning	av	tarifferna	med		
2,3	procent.	Avtalet	gäller	till	2014-12-31.

mediaföreTagen 
Film-, tv- och videoavtalet
Den	23	december	ingicks	ett	nytt	kollektivavtal	efter	
mer	än	ett	års	förhandlingar.
Avtalet	löper	för	perioden	2014-01-01	till	2015-12-31.
Lägstalön	och	andra	ersättningar	höjs	med	4,3	%		
2015-01-01.

Allmänna villkor
Avtalet	tillförs	skrivningar	om	dygnsvila,	veckovila	
och	raster.	Den	alternativa	arbetstidsbestämmelsen	
modifieras	och	löper	på	prov	under	avtalsperioden.	
Parterna	ska	i	en	arbetsgrupp	ta	fram	nya	branschan-
passade	arbetsidsbestämmelser.	Arbetet	ska	vara	klart	
2015-05-29.

biograf
Avtalet	löper	till	2016-05-31.

Talbok
Avtalet	löper	till	2016-04-30.

dubbning
Förbundet	har	under	hela	året	suttit	i	förhandlingar	
med	de	största	Dubbföretagen	för	att	teckna	ett	nytt	
gemensamt	avtal	som	även	ska	gälla	teknik	och	regi.	
Den	stora	frågan	har	varit	ersättning	till	dubbare	i	en	
ny	reviderad	tariff.	Förhandlingarna	fortsätter	under	
2015.

danscenTrum 
Avtalet	löper	till	2016-03-31.

TeaTercenTrum  
Avtalet	löper	till	2016-03-31.

kulTurförvalTningen göTeborgs sTad  
- arTisTer
Avtalet	löpte	ut	2014-03-31.	Förhandlingarna	har	
dragit	ut	på	tiden	p	g	a	oklarheter	gällande	tidigare	för-
ändringar	av	tariffen.	Förhandlingar	fortsätter	under	
2015.

sTockholms läns landsTing  
– kulTur i vÅrden
Avtalet	löper	till	2015-12-31.	
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arbeTsmilJö

regionala skyddsombud (rso)
Teaterförbundets	RSO-verksamhet	är	inriktat	på	om-
rådena	film	och	scenkonst.	I	första	hand	koncentreras	
insatserna	mot	frilansområdet	och	mot	arbetsplatser	
som	är	mycket	små,	eller	av	mer	tillfällig	karaktär.	I	
viss	omfattning	har	även	insatser	gjorts	mot	större	
institutioner.

Inom	biografavdelningen	finns	också	en	egen	
branschkunnig	RSO-verksamhet.	Denna	handhas	av	
RSO	utsedda	inom	biografavdelningen.		

Under	året	har	över	1000	kontakter	med	olika	
arbetsplatser	genomförts,	merparten	på	mindre	teat-
rar,	filmproduktionsbolag	och	på	plats	under	filmin-
spelningar.	Ungefär	200	av	dessa	kontakter	har	varit	
i	form	av	RSO-besök	ute	på	arbetsplatser	runt	om	i	
Sverige.	Från	kansliet	har	ca	800	–	900	kontakter	av	
varierande	karaktär	och	omfattning	genomförts	via	
telefon	och	e-post.	

arbeTsmilJöproJekT film
Under	året	har	Teaterförbundets	RSO	i	samarbete	med	
Mediaföretagen	och	det	partsgemensamma	arbets-	
miljöorganet	Prevent	varit	delaktiga	i	ett	projekt	angå-
ende	framtagande	av	en	handledning	i	systematiskt	ar-
betsmiljöarbete	(SAM)	för	filmproduktion.	Branschan-
passat	arbetsmiljömaterial	finns	på	Prevents	hemsida,	
en	branschanpassad	klassrumsutbildning	har	tagits	
fram	och	prövats	i	samband	med	Filmkonventet	i	
Luleå,	två	olika	nivåer	på	e-learning	med	vidhängande	
prov	har	i	det	närmaste	färdigställts	under	året.	Kvar	
att	göra	är	att	ta	fram	en	arbetsmiljöhandbok	anpassad	
för	filmbranschen,	samt	att	genomföra	ytterligare	ett	
antal	branschanpassade	klassrumsutbildningar.	Pro-
jektet	fortsätter	fram	till	årsskiftet	2015/16.

uTbildningsinsaTser
Utbildning	av	skyddsombud	och	arbetsmiljöansvariga	
har	anordnats	både	lokalt	direkt	på	arbetsplatserna,	

och	även	i	form	av	gemensamma	centrala	utbildningar,	
ofta	i	samarbete	med	branschorganisationer	och	exter-
na	utbildningsanordnare	som	till	exempel	Kulturkraft	
och	Prevent.		Totalt	har	cirka	250	deltagare	genomgått	
någon	form	av	lokal	utbildning/information	under	
året.	

Tma 
Teaterförbundets	representant	i	Teater-	och	musik-
branschens	arbetsmiljögrupp	(TMA)	har	deltagit	i	
verksamheten	under	året.	I	arbetet	har	Teaterför-
bundet	samverkat	med	Svensk	scenkonst,	SYMF	och	
Musikerförbundet.

TvisTeförhandlingar med mera

Jourhavande ombudsman
Juristerna/ombudsmännen	hade	rådgivning	till	
medlemmar	per	telefon	och	e-post	mellan	kl	9.00	
och	16.00	måndag	till	torsdag	och	9.00	och	12.00	på	
fredagar.	Under	året	registrerades	1693	telefonsamtal	
och	997	e-postmeddelande	i	ärendehanteringssystemet	
från	medlemmar	till	jourhavande	ombudsman.	

Medlems- och förhandlingsärenden
Under	året	har	262	nya	ärenden	registrerats.	

förhandlingar i domsTol

Arbetsdomstolen
Under	2014	ansökte	Teaterförbundet	om	stämning	i	
Arbetsdomstolen	mot	Medieföretagen	och	Strix	Drama	
AB.	Målet	rörde	kollektivavtalstvist	gällande	brott	mot	
arbetstidsbestämmelserna.	Tvisten	rör	hur	arbets-
tidsbestämmelsen	”40	timmar	per	helgfri	vecka”	ska	
tolkas.
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Allmänna domstolarna
Teaterförbundet	har	under	året	drivit	ett	antal	mål	i	
tingsrätten.	Målen	har	framförallt	rört	egenföretagare	
som	inte	erhållit	betalning	från	uppdragsgivare	samt	
skadestånd	för	avtalsbrott.	

Teaterförbundet	har	också	ansökt	om	stämning	
gentemot	Umeå	kommun	och	yrkat	på	ideellt	ska-
destånd	då	Umeå	kommun	utnyttjat	en	bild	på	en	
av	Teaterförbundets	medlemmar	i	reklam	för	Umeå	
kommun.

Förvaltningsrätten/kammarrätten
Teaterförbundet	drev	under	året	två	a-kasseärenden	
gentemot	Unionens	arbetslöshetskassa	i	kammarrät-
ten.	I	det	ena	ärendet	beviljades	prövningstillstånd.	
Dom	i	målet	kommer	meddelas	under	2015.	

Teaterförbundet	har	också	drivit	ett	antal	ärenden	
för	medlemmar	gentemot	Skatteverket.	Målen	har	gällt	
till	exempel	överklagande	av	ej	medgett	avdrag	och	
beslut	om	skattetillägg.

LO-TCO Rättskydd  
LO-TCO	Rättsskydd	har	under	året	handlagt	fjorton	
ärenden,	såväl	arbetsrättsliga	som	förvaltningsrättsli-
ga,	i	domstol	på	uppdrag	av	förbundet.	

förhandlingar

Folkoperan
I	slutet	av	sommaren	2014	drabbades	Stockholm	av	
ett	flertal	mycket	kraftiga	regnskurar.	Detta	ledde	
till	att	Folkoperans	lokaler	drabbades	av	en	mycket	
omfattande	översvämning.	Foajé,	scen	och	loger	fick	
så	stora	skador	att	det	inte	gick	att	genomföra	höstens	
planerade	produktion.	Den	visstidsanställda	personal	
som	skulle	arbetat	med	produktionen	sades	därför	upp	
med	hänvisning	till	force	majeure	paragrafen	i	kollek-
tivavtalet.	

Kungliga Operan
Arbetsgivaren	genomdrev	ett	omfattande	effektivi-
seringsprogram	i	syfte	att	nå	besparingar	på	fasta	
personalkostnader	på	cirka	15	miljoner	kronor.	Utöver	
sänkta	fasta	personalkostnader	gjordes	åtgärder	för	
att	sänka	hyreskostnader	samt	öka	biljettintäkter	och	
övriga	intäkter.	Förhandlingarna	resulterade	i	att	14,25	
tjänster	på	Teaterförbundets	område	togs	bort.	Av	
dessa	tjänster	ledde	två	till	arbetsbristuppsägningar.	
Övriga	tjänster	är	vakanser	som	ej	kommer	att	tillsät-
tas.	Utöver	neddragningar	av	fasta	tjänster	har	ett	nytt	
arbetstidsavtal	där	bland	annat	skiftgång	tagits	bort	
förhandlats	fram.
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Teaterförbundets	arbete	på	upphovsrättsområdet	sker	
dels	inom	ramen	för	förbundets	egen	verksamhet,	
dels	genom	Teaterförbundets	rättighetsbolag,	och	
genom	de	upphovsrättsliga	samarbetsorganisationerna	
Copyswede	och	SAMI.

upphovsräTTsliga ersäTTningar
Under	året	uppgick	de	upphovsrättsliga	ersättningarna	
till	drygt	70	miljoner	kr	brutto	(föregående	år	drygt	
78	miljoner	kr)	genom	Teaterförbundets	försorg	till	
förbundets	rättighetshavare,	det	vill	säga	utövande	
konstnärer	(skådespelare,	artister	och	dansare)	och	
upphovsmän	(regissörer,	scenografer,	koreografer,	
A-fotografer,	kostymtecknare/kostymdesigner	och	
animatörer).

Genom	Teaterförbundets	kollektivavtal	på	film-	
och	tv-området	kunde	Rättighetsbolaget	inkassera		
21	013	197	kr	(föregående	år	totalt	21	973	813kr).

En	nyhet	för	i	år	är	att	Rättighetsbolaget	utbetalat	
530	315	kr	för	teater	på	digitala	plattformar.	

I	enlighet	med	reglerna	i	Teaterförbundets	kollek-
tivavtal	med	SVT	utbetalades	direkt	till	de	medverkan-
de	16	130	154	kr	(föregående	år	17	239	366	kr)	i	licens-
periodsersättning	(sändning	och	”video	on	demand”)	
direkt	av	Sveriges	Television	(inhouse).		
5	420	042	kr	(föregående	år	4	762	686	kr)	betalades	ut	
för	beställningar	och	samproduktioner.	

I	enlighet	med	reglerna	i	filminspelningsavtalet	
utbetalade	TV4	direkt	till	de	medverkande	1	970	286	kr	
(föregående	år	3	137	964	kr).

Genom	Teaterförbundets	kollektivavtal	med	SR	
betalade	Sveriges	Radio	2	263	720	kr	(föregående	år		
2	990	948	kr)	i	sändning/webb-ersättning.		För	Ut-
bildningsradion	betalades	ut	735	296	kr	(föregående	år	
984	242	kr).

Ersättning	för	dubbning	direkt	till	de	medverkan-
de	för	Barnkanalen	(SVT)	482	000	kr	(föregående	år	
471	750kr).

SAMI	inkasserade	305	356	kr	(föregående	år	325	268	
kr)	till	Teaterförbundets	medlemmar	för	musikfram-
förande	i	radio,	tv	och	i	andra	offentliga	sammanhang	
såsom	butiker,	hotell	och	gym.

Rättighetsbolaget	inkasserade	via	Copyswede		
10	977	765	kr	(föregående	år	*19	096	631	kr)	för	samtidig	
och	oförändrad	vidaresändning	av	tv-program/filmer	i	
kabelnät	7	736	853	kr	(föregående	år	5	294	077	kr)	avse-
ende	ersättning	för	privatkopiering.	

Rättighetsbolaget	inkasserade	vidare	1	974	581	kr	
(föregående	år	1	000	000	kr)	för	offentligt	framförande	
av	tv-sändningar	i	hotellfoajéer,	på	flygplatser,	tågsta-
tioner	och	liknande.		SAMI	inkasserade	denna	ersätt-
ning	på	uppdrag	av	Rättighetsbolaget.

Inkassering via kollektivavtal
Inkasseringen	av	ersättning	för	dvd/blueray-försälj-
ning	har	minskat	på	grund	av	den	tekniska	utveckling-
en.	Ersättning	för	VOD	ökar	dock	men	inte	lika	mycket	
som	dvd-försäljningen	minskar.	Ersättning	från	SVT/
UR	avseende	licensperioder	och	SVT	Play	var	oföränd-
rade.		Under	2014	enades	Teaterförbundet	och	TV4	
om	att	fortsätta	ingå	egna	avtal.	Ett	sändningsavtal	
träffades	som	gäller	till	30	september	2015.		Parterna	
skall	utvärdera	avtalet	under	hösten	2015.

Krisen	i	branschen	har	gjort	att	många	tv-bolag	
gett	sig	in	i	konkurrensen	om	tittarna.	Med	tittare	
menas	både	de	som	tittar	på	linjär	TV	men	det	ök-
andet	tittandet	är	när	man	själv	väljer	att	titta,		de	så	
kallade	VOD-tjänsterna	som	till	exempel	Netflix	och	
HBO	Nordic.	Denna	situation	har	gjort	att	nya	spelare	
intresserat	sig	för	tv-drama	och	fiktion,	till	exempel	
mediaföretaget	MTG	som	äger	TV3	och	Viasat.	

/4. upphovsräTTsarbeTeT
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upphovsräTTsliga ersäTTningar enligT 
ömsesidigheTsavTal med andra länder
Filmex	i	Danmark	inkasserade	på	uppdrag	av	Rättig-
hetsbolaget	650	403	kr	(1	249	322	kr).		

Från	Norsk	Skuespillerforbund	har	erhållits	59	019	kr	
(70	639	kr).	

Rättighetsbolaget	betalade	ut	till	Filmex	Danmark		
570	224	kr	(föregående	år	739	825	kr),	till	Norsk	
Skuespillerforbund	268	049	kr	(326	874	kr)	och	för	
första	gången	till	Filmex	i	Finland	550	040	kr	för	att	
deras	prestationer	exponerats	i	svenska	medier.	

Förhandlingsorganisationen	Copyswede	växlade	under	
året	även	upphovsrättsersättning	(kabel-	och	privatko-
pieringsersättning)	till	olika	upphovsrättsorganisatio-
ner	i	främst	Europa	som	företräder	upphovspersoner	
och	utövande	konstnärer	för	att	deras	prestationer	
exponerats	i	svenska	medier.	Dessa	organisationer	har	
också	översänt	ersättning	för	svenska	upphovsperso-
ner	och	utövares	prestationer	som	exponeras	utom-
lands.

TeaTerförbundeTs räTTigheTsbolag 
(Tromb)
Rättighetsbolagets	distribution	till	rättighetshavare	
på	Teaterförbundets	område	bestod	av	ersättning	för	
privatkopiering,	kollektivavtalsersättningar	inklusi-
ve	video/dvd,	kabelersättning,	VOD,	ersättning	för	
offentligt	framförande	av	tv-sändningar	och	ersättning	
från	Rättighetsbolagets	egna	licensavtal.		Under	året	
inkasserade	Rättighetsbolaget	42,4	miljoner	kr	(före-
gående	år	48,6	miljoner	kr)	av	den	ovan	redovisade	
ersättningen.	

Rättighetsbolagets stipendier
Vid	årets	stipendieutdelning	i	juni	tilldelades	stipendi-
er	till:

Skådespelarna: Ing-Marie	Carlsson,	Lars	Edström,	
Siw	Erixon,	Niklas	Falk,	Göran	Forsmark,		
Gustav	Levin,	Anders	Lönnbro,		
Kent	Malte	Malmström,	Claire	Wikholm,		
Meg	Westergren.

Filmfotografen: Jens	Fischer

Filmregissörerna: Marianne	Ahrne,	Håkan	Bjerking,	
Agneta	Elers-Jarleman,	Jon	Lindström,	Christina	
Olofson

Scenograferna: Olle	Remaeus,	Annelie	Wemstad
Kostymdesignerna:	Annika	Gaimer,	Kicki	Ilander

copysWede 
Copyswede	är	konstnärsorganisationernas	gemen-
samma	förhandlingsorganisation	för	bevakning	av	
upphovsrätt	på	medieområdet,	kabel-tv,	satellit,	VOD,	
video/dvd	och	privatkopiering,	där	bland	andra	Tea-
terförbundet	ingår.	2014	valdes	Rättighetsbolagets	vd	
Ulf	Mårtens	till	ordförande	för	organisationen.	Under	
året	har	Copyswede	bland	annat	arbetat	med	följande	
frågor:

Vidaresändning
Copyswede	licensierar	ett	antal	tv-	och	radiokanaler	
för	vidaresändning	i	bland	annat	kabel-tv	och	IP-TV.	
Flertalet	av	kanalerna	är	public	service-kanaler	från	de	
nordiska	och	kontinentala	europeiska	länderna.

Under	2014	har	intresset	för	vidaresändning	av	tv-ka-
naler	över	det	öppna	internet	(OTT)	på	allvar	tagit	fart.	
Ett	antal	avtal	har	träffats	med	flera	organisationer	
som	möjliggör	vidaresändning	OTT	av	SVT:s	kanaler,	
ett	antal	TV4	kanaler	samt	flera	utländska	kanaler	
licensieras	av	Copyswede.	

Med	stöd	av	den	nya	generella	avtalslicensen	har	
avtalet	för	vidaresändning	kunnat	kompletterats	med	
en	möjlighet	att	starta	om	programmen	under	pågå-
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ende	sändning.	Avtal	har	även	ingåtts	om	en	7-dagars	
Catch	Up-tjänst	hos	operatören	i	anslutning	till	att	
programmen	vidaresänds.	

Under	2014	hade	Copyswede	tillhandahållit	licen-
ser	för	den	så	kallade	TV	Everywhere-tjänsten,	det	vill	
säga	Copyswede	ger	möjlighet	för	publiken	att	kunna	
ha	tillgång	till	sina	TV-tjänster	varsomhelst,	närsom-
helst.

När	det	gäller	vidaresändningen	av	de	utländska	
kanalerna	i	traditionella	kabel-	och	IP-TV-nätverk	har	
det	under	ett	flertal	år	pågått	medlingsförfaranden	
samt	en	rättsprocess	i	Stockholms	tingsrätt	mellan	
Copyswede	och	Comhem.	Efter	långa	diskussioner	
under	2014	har	parterna	till	slut	lyckats	nå	en	över-
enskommelse	som	innebär	att	den	nuvarande	tariffen	
för	de	utländska	kanalerna	ska	fortsätta	att	tillämpas	
samt	att	parterna	återkallar	sina	respektive	talanden	i	
tingsrätten.

Copyswedes	inkassering	för	vidaresändning	upp-
gick	till	134	miljoner	för	2014.	Ersättningen	beräknas	
utbetalas	senast	2016.		

Privatkopiering (PKE) 
Arbetet	har	präglats	av	förhandlingar	om	nya	ersätt-
ningsnivåer	för	flera	av	de	produkter	som	omfattas	av	
ersättningsordningen.

I	april	2014	meddelade	Lunds	tingsrätt	att	Sony-
mobiles	Walkman	mobiler	skulle	omfattas	av	privatko-
piering.	I	juli	menade	Södertörns	tingsrätt	att	Iphone	
också	omfattades	av	ersättningsordningen.	

En	grund	hade	lagts	för	en	fortsatt	stadig	inkas-
sering	av	privatkopiering,	dock	har	båda	domarna	
överklagats.

Sedan	2013	riktade	Copyswede	ersättningskrav	
mot	införande	av	datorer,	surf-plattor,	spelkonsoler	
och	interna	hårddiskar.	Ett	stort	antal	aktörer	har	
betalat	för	sig	medan	några	företag	motsatt	sig	kraven	
och	vägrat	betala	ersättning	för	sådana	produkter.	Mot	
bakgrund	till	detta	var	Copyswede	nödsakat	att	väcka	
talan	mot	Samsung	vid	Solna	tingsrätt	2014.		

Huvudförhandlingen	i	målet	är	utsatt	till	första	halvår-
et	2015.	Inkasseringen	för	privatkopiering	uppgick	till	
141	miljoner	kronor	för	2014.		Ersättningen	beräknas	
utbetalas	senast	2016.

eu-kommissionen

Direktivet om kollektiv förvaltning (CRM)
I	februari	2014	röstade	EU-parlamentet	och	rådet	
igenom	direktivet	om	kollektiv	förvaltning	av	Upp-
hovsrätt.

Direktivet	består	av	bestämmelser	som	syftar	till	
att	harmonisera	och	detaljreglera	kollektiv	rättighets-
fövaltning,	särskilt	vad	avser	styrelseformer	och	insyn.	

Att	notera	är	att	Sverige	inte	har	haft	någon	reg-
lering	alls	på	detta	område	och	att	regeringen	utrett	
detta	område	tidigare	och	konstaterat	att	den	kollekti-
va	förvaltningen	i	Sverige	sköts	utmärkt.

Den	svenska	regeringen	har	tillsatt	en	utredning	
och	gett	en	särskild	utredare	i	uppdrag	att	föreslå	hur	
direktivet	ska	genomföras	på	svensk	rätt.	Utredningen	
ska	lämna	sitt	lagförslag	senast	den	6	maj	2015	och	
direktivet	ska	vara	implementerat	i	svensk	lag	senast	
den	6	maj	2016.	

De	föreslagna	reglerna	kommer	att	försvåra		
Teaterförbundets/Rättighetsbolagets	verksamhet	på	
grund	av	två	skäl.	

1.	De	frågetecken	som	finns	i	direktivet	är	hur	
Teaterförbundets	kollektivavtal	(innehållande	
upphovsrätt)	ska	betraktas.

2.	Teaterförbundets	Rättighetsbolag	drivs	som	
aktiebolag.	Direktivets	regler	är	inte	anpassade	
till	den	typen	av	organisation.
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Teaterförbundet/Rättighetsbolaget	utreder	nu	hur	
anpassningen	till	direktivet	och	den	föreslagna	lag-
stiftningen	ska	gå	till.	Ett	alternativ	som	övervägs	av	
Teaterförbundet	och	Rättighetsbolagets	styrelse,	är	
att	återgå	till	tidigare	ordning	nämligen	att	bedriva	
rättighetsförvaltningen	inom	Teaterförbundet	ideell	
förening.	Frågan	kommer	att	aktualiseras	och	kommu-
niceras	under	2015/2016.

EU-konsultation om regelverket på det 
upphovsrättsliga området
På	det	europeiska	planet	har	rättighetshavarna	väntat	
på	den	så	kallade	vitboken	om	upphovsrätt	i	EU.	Vit-
boken	dröjer	dock.	I	stället	antog	parlamentet	den	så	
kallade	Castex-rapporten.	Rapporten	innehöll	ett	antal	
förslag	som	syftar	till	att	stärka	rättighetshavarnas	
ställning	och	deras	rätt	till	skälig	ersättning.	Arbetet	
fortsätter	under	2015.	

sami 
SAMI	(Svenska	Artisters	och	Musikers	Intresseorgani-
sation)	bevakar	artisters	och	musikers	rättigheter	inom	
ramen	för	både	svensk	och	internationell	upphovs-
rättslagstiftning.	SAMI	samlar	in	ersättning	för	musi-
kers	och	artisters	räkning	när	inspelad	musik	sprids	
via	radio/tv	och	vid	offentligt	framförande.	Huvudmän	
för	SAMI	är	Teaterförbundet,	Symf	och	Musikerför-
bundet.

SAMI	har	haft	en	fortsatt	positiv	utveckling	både	
vad	avser	inkasserade	medel	och	utbetalde	ersättning-
ar.	SAMI	har	också	arbetet	med	att	minska	kostnader-
na.	
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/5. kommunikaTion, 
pÅverkan och rekryTering

scen- och filmpoliTik

Under	våren	presenterade	i	samarbete	med	Danscen-
trum	och	Teatercentrum	ett	Upprop	för	den	fria	scen-
konsten.	Huvudpunkterna	i	uppropet	var:

	- Fördubbla	anslagen
	- Tydliga	kriterier
	- Scenkonst	för	alla	elever
	- Stärk	arrangörerna
	- Stöd	kulturskaparna

I	anslutning	till	uppropet	genomfördes	en	mötesserie	i	
Umeå	(under	scenkonstfestivalen	MADE),	Helsinborg	
(under	Bibu),	Göteborg	(under	Göteborgs	dans-	och	
teaterfestival),	Stockholm	(på	Stockholms	dramatiska	
högskola)	och	Visby	(under	Almedalsveckan).

Villkoren	för	den	fria	scenkonsten	var	även	en	av	
de	frågor	som	lyftes	i	den	kulturpolitiska	debatt	som	
ägde	rum	under	riksstämman	och	i	det	stämmoutta-
landet	Efterlyses	-	en	trovärdig	film	och	scenpolitik.	
Denna	omfattande	följande	punkter:
•	 Fördubbla	anslagen	till	den	fria	scenkonsten	och	
räkna	upp	alla	anslag	i	takt	med	kostnadsutveck-
lingen

•	 Slå	vakt	om	de	regionala	och	lokala	scenkonstinsti-
tutionerna

•	 Bygg	ut	teater-,	dans-	och	musikallianserna	och	
skapa	motsvarigheter	för	övriga	yrkesgrupper

•	 Forma	en	ny	filmpolitik	som	både	har	ett	konstnär-
ligt	fokus	och	som	garanterar	en	kontinuerlig	och	
stabil	produktion

•	 Säkerställ	barns	och	ungdomars	tillgång	till	och	
möte	med	professionell	scenkonst	och	film

•	 Uppfyll	målen	för	jämställdhet	och	mångfald	inom	
scen	och	film

•	 Utveckla	en	väl	fungerande	upphovsrätt	där	intäk-
terna	når	de	yrkesverksamma

•	 Belöna	vår	flexibilitet	i	arbetslivet	och	bestraffa	den	
inte	i	trygghetssystemen.

Under	våren	och	före	valet	i	september	arbetade	
förbundet	för	att	lyfta	kulturfrågorna	i	valrörelsen	
tillsammans	med	Klys	och	Koalition	för	kulturdebatt.	
Klys	tog	fram	en	valpolitisk	plattform	och	hade	även	en	
särskild	valblogg.	Koalition	genomförde	en	debattserie	
på	på	Kulturhuset	Stadsteatern	i	Stockholm.
Inom	ramen	för	Svensk	Teaterunions	kulturpolitiska	
kommitté	presenterades	direkt	efter	valet	Råd	från	en	
enad	scenkonstbransch	till	en	kommande	kulturminis-
ter.	Denna	upptog	följande	punkter:

	- Samverka	med	branschen
	- Samverka	med	utbildningsministern	och	scen-
konsten	i	skolan
	- Samverka	med	arbetsmarknadsministern	och	att	
stärka	kulturarbetsmarknaden	
	- Samverka	med	Sveriges	kommuner	och	landsting	
om	en	infrastruktur	för	att	möta	scenkonst	över	
hela	landet
	- Samverka	med	utrikesministern	om	att	förstärka	
det	internationella	kulturutbytet
	- Samverka	med	socialministern	om	de	sociala	
regelverken
	- Samverka	med	integrationsministern	om	ett	
kulturliv	för	ökad	mångfald
	- Samverka	med	finansminstern	om	en	utökad	
budget

Den	kulturbudget	som	den	nya	regeringen	presente-
rade	i	oktober	blev	dock	en	besvikelse.	I	förbundets	
kommentar	till	budgeten	sades:

Teaterförbundet välkomnar att den nya regeringen 
vill tillföra 20 miljoner kronor till Teater-, Dans- 
och Musikallianserna. Men det är också den enda 
ljuspunkten i budgeten för scen- och filmområdet. 

Anslagen till scenkonstens institutioner och till den 
fria scenkonsten står stilla och de satsningar man 
vill göra framöver inom scenkonstens område ska 
finansieras av de anställdas pensionspengar.
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På filmens område hänvisas till de avtal som finns 
för finansiering av svensk film. Ett avtal som enligt 
Teaterförbundet har spelat ut sin roll. Här krävs 
en helt ny filmpolitik med ett tydligt konstnärligt 
fokus och där alla som tjänar pengar på film är 
med och betalar.

arbeTsmarknad, socialförsäkringar  
och skaTTer
Förbundets	arbete	kring	arbetsmarknadspolitik,	ar-
betslöshetsförsäkringen	och	trygghetssystemen	sker	i	
nära	samarbete	med	TCO	och	Klys.	Också	den	sam-
rådsgrupp	som	finns	mellan	förbundet	och	Unionens	
a-kassa	kring	dess	kultursektion	är	betydelsefull.

Ett	viktigt	påverkansområde	har	varit	den	parla-
mentariska	socialförsäkringsutredningen.	Förbundet	
hade	inom	ramen	för	Klys	en	träff	med	utredningens	
sekretariat.	Inom	TCO	har	förbundet	medverkat	i	
de	arbetsgrupper	som	arbetat	med	att	forma	TCOs	
ställningstaganden	på	området.	TCO	lyfte	inför	valet	
särskilt	fram	behovet	av	en	förbättrad	arbetslöshets-
försäkring.

Inom	ramen	för	Klys	är	förbundet	också	represen-
terat	i	Arbetsförmedlingens	råd	för	kulturarbetsmark-
naden.	Där	behandlas	främst	frågor	kopplade	till	AF	
Kultur	Media.

Ett	fortsatt	fokusområde	under	året	har	varit	de	
problem	som	visstidsanställda	och	så	kallade	kombina-
törer,	som	har	både	A-	och	F-skatt,	möter	i	förhållande	
till	socialförsäkringssystemet.

Skattefrågorna	har	bevakats	främst	inom	ramen	
för	Klys	och	TCO.

pensionerna pÅ insTiTuTionsTeaTrarna 
Pensionerna	på	scenkonstens	institutioner	regleras	
både	genom	ett	kollektivavtal	(AIP-avtalet)	och	genom	
en	statlig	förordning	(Pisa-förordningen).	Det	är	Pisa	
som	reglerar	rätten	till	lägre	pensionsåldrar	för	bland	
andra	dansare,	sångare	och	skådespelare.

I	september	2013	meddelade	den	tidigare	al-

liansregeringen	att	man	vill	avveckla	den	statliga	
förordningen	från	den	1	januari	2015	och	överlåta	till	
arbetsmarknadens	parter	(Teaterförbundet	tillsam-
mans	med	andra	berörda	fackliga	organisationer	samt	
arbetsgivarorganisationen	Svensk	Scenkonst)	att	helt	
reglera	pensionerna	i	ett	kollektivavtal.

Men	det	var	först	i	april	2014	som	det	gavs	konkre-
ta	besked	om	hur	man	ville	lösa	frågan.	Det	gäller	dels	
hanteringen	av	redan	intjänade	pensionsrättigheter,	
dels	de	ekonomiska	ramarna	för	en	ny	helt	kollektiv-	
avtalsreglerad	ordning.	Dessa	ekonomiska	ramar	
innebar	att	regeringen	ville	använda	drygt	en	tredjedel	
av	de	pengar	som	idag	avsätts	för	pensioner	till	andra	
ändamål.

Den	nya	röd-gröna	regeringen,	som	under	sin	tid	i	
opposition	var	mycket	kritiska	mot	alliansregeringens	
hantering	av	pensionsfrågan,	gav	i	sin	budgetpro-
position	den	23	oktober,	utan	någon	dialog	med	de	
berörda,	beskedet	att	man	gick	vidare	med	den	tidigare	
regeringens	förslag.	Den	13	november,	återigen	utan	
information	eller	dialog	med	de	berörda,	fattade	reger-
ingen	beslut	om	att	avveckla	Pisa-förordningen	från	
den	1	januari	2015.

Förbundet	framhöll	i	ett	uttalande	efter	regering-
ens	beslut:	

Det är anmärkningsvärt att den rödgröna reger-
ingen inte respekterar principen om att pensi-
onerna är en del av anställningsvillkoren. Det 
duger inte att de anställda på institutionerna ska 
betala de satsningar som regering och riksdag 
vill göra för scenkonsten.

Pensioner är uppskjuten lön. Särskilt dansare 
har i alla år fått höra att deras låga löner har 
sin grund i höga pensionskostnader. De pengar 
som idag avsätts för pensioner borde också efter 
övergången till en ordning som är helt reglerad i 
kollektivavtal användas för pensioner, löner och 
andra insatser som är kopplade till de yrkesgrup-
per för vilka de nuvarande premierna betalas.
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Den	1	december	genomförde	Kungliga	balettens	fören-
ing	vid	Kungliga	Operan,	i	samarbete	med	förbundet	
en	manifestation	med	rubriken:	Dansarnas	och	sång-
arnas	pensioner	–	Värda	att	ta	strid	för.	Parollerna	var:

	- Alice	Bah	Kuhnke	–	lyssna	på	dina	anställda!
	- Konfiskera	inte	våra	framtida	pensioner!
	- Ge	oss	tid	att	skapa	en	bra	pensionslösning!

Manifestation	samlade	ca	150	deltagare.

Parallellt	med	det	politiska	påverkansarbetet	har	för-
handlingskontakterna	med	Svensk	Scenkonst	fortsatt.	
Strax	före	årsskiftet	enades	man	om	att	fortsätta	för-
handlingarna	under	första	kvartalet	med	ambitionen	
att	slutföra	förhandlingarna	till	den	1	april	2015.	

kompeTensuTveckling
Under	våren	avslutades	de	framgångsrika	Kultur-
kraftsprojekten	i	Skåne/Blekinge	och	i	Stockholm.	Dä-
remot	fortsatte	verksamheten	i	Västra	Götaland	inom	
ramen	för	Trappan.	I	samband	med	dess	10-årsjubi-
leum	ändrades	namnet	till	Kulturakademin	Trappan.		

Huvudman	för	Kulturkraftsprojekten	var	Trygghetsrå-
det	TRS.	Under	hösten	arbetade	en	beredningsgrupp	
med	representation	för	TRS,	Svensk	Scenkonst,	Symf	
och	Teaterförbundet	med	frågan	om	en	fortsättning	
av	kulturkraftsprojekten	i	ny	form.	Som	ett	led	i	detta	
inlämnades	en	ansökan	till	Stockholms	Läns	landsting.	

yrkesavdelningskonferens
Den	12-13	oktober	hölls	årets	yrkesavdelningskonfe-
rens	där	alla	aktiva	yrkesavdelningar	var	represente-
rade	samt	förbundsstyrelse	och	kansliet.	Konferensens	
tema	var	kommunikation,	återkoppling	och	rekryte-
ring.	En	genomgång	av	Riksstämman	gjordes	också	
med	uppföljning	av	de	beslut	som	tagits.

regionrÅden
Inom	förbundet	finns	fyra	regionråd.	Regionråd	Stock-
holm	var	med	och	arrangerade	ett	av	mötena	under	
Uppropet	för	den	fria	scenkonsten	under	rubriken	
Makten	över	scenkonsten.	Regionråd	Skåne	har	drivit	
frågan	om	lokalbristen	för	fria	professionella	teatrar.	

Vid	riksstämman	beslöts	att	vid	sidan	av	region-	
råden	också	utveckla	en	ordning	med	regionala	kon-
taktombud	för	de	regioner	som	ingår	i		den	kulturpoli-
tiska	samverkansmodellen.

egenföreTagarrÅdeT
Utifrån	riksstämmobeslut	från	2010	bildades	under	
2013	ett	egenföretagarråd.	Rådet	höll	sitt	första	möte	i	
mars	och	därefter	träffades	rådet	tre	gånger	till	under	
året.	Rådets	funktion	är	att	vara	ett	bollplank	i	egenfö-
retagarfrågor.	Rådet	utses	av	yrkesavdelningarna	och	
under	året	var	11	yrkesavdelningar	representerade.	De	
frågor	som	rådet	kom	att	koncentrera	sig	på	inled-
ningsvis	var	synlighet	och	information	om	egenföreta-
garfrågor	i	förbundets	kanaler.

Bland	annat	har	en	särskild	avdelning	utvecklats	
på	förbundets	webbplats	för	egenföretagare.	Egenföre-
tagarna	får	också	ett	eget	nyhetsbrev.

sTudenTrÅdeT
Under	riksstämman	2014	inrättades	ett	studentråd	i	
Teaterförbundet.	Rådet	ska	vara	ett	forum	för	diskus-
sion	kring	studerandefrågor,	ett	bollplank	i	utbild-
ningsfrågor	och	ge	studerandemedlemmar	möjlighet	
att	komma	till	tals	och	synas	i	förbundet.
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medlemsrekryTering
Rekryteringsarbete	har	under	året	fokuserat	på	syn-
lighet	och	närvaro	på	olika	medlemsnära	evenemang	
samt	att	i	enlighet	med	rekryteringsplanen	stärka	
förbundets	organisation.	Detta	genom	att	utbilda	för-
bundets	avdelningar	och	utifrån	deras	förutsättningar	
bygga	en	aktiv	rekrytering	lokalt	och	kollegialt.	Synlig-
het	på	sociala	medier	har	också	varit	ett	viktigt	verktyg	
under	året.	Rekrytering	har	lyfts	som	en	viktig	del	även	
i	egenföretagarrådets	arbete.

sTudenTrekryTering 
Besök	har	gjorts	fortlöpande	vid	förbundets	medlems-
grundande	utbildningar.	Besöken	består	traditionellt	
av	rekryteringsansvarig	från	kansliet	samt	en	förtro-
endevald	från	berörd	yrkesavdelning.	Under	året	har	
även	samarbete	med	AF-kultur	och	Unionens	a-kassa	
lett	till	besök	där	alla	tre	organisationer	åker	ut	till-
sammans.	Detta	har	varit	både	givande	och	uppskattat.

facklig uTbildning
Under	våren	och	hösten	hölls	kursen	”Starta	Eget”		i	
Stockholm,	Göteborg	samt	Malmö.

Fackliga	lokalutbildningar	hölls	under	året	i	Göte-
borg	för	GöteborgsOperan,	Göteborgs	Stadsteater	samt	
Folkteatern,	i	Malmö	för	Malmö	Stadsteater,	Malmö	
Opera	och	Helsingborgs	Stadsteater,	i	Stockholm	för	
Dramaten,	Kungliga	Operan,	Kulturhuset	Stadsteatern	
och	Folkoperan,	i	Borås	för	Borås	Stadsteater	och	Re-
gionteater	Väst	samt	för	Östgötateatern,	Örebro	Läns-
teater,	Norrbottensteatern,	och	Uppsala	Stadsteater.

Facklig	utbildning	för	klubbar	hölls	för	balettklub-
ben	på	Kungliga	Operan.

Under	året	har	arbete	pågått	med	att	ta	fram	en	
webb-utbildning	för	Teaterförbundets	förtroendevalda.	
Utbildningen	beräknas	vara	klar	för	användning	i	mars	
2015.

JämsTälldheT och mÅngfald
Teaterförbundet	arbetade	fram	till	riksstämman	med	

mångfalds-	och		jämställdhetsfrågor	genom	två	arbets-
grupper,	samt	genom	ett	partsgemensamt	råd	tillsam-
mans	med	Svensk	Scenkonst.	

Det	partsgemensamma	rådet	ska	arbeta	för	att	
motverka	diskriminering	och	främja	mångfald	i	ar-
betslivet.	Rådet	ska	utveckla	det	samarbete	som	i	dag	
bedrivs	kring	frågorna	och	även	arbeta	med	att	öka	
kompetensen	och	medvetenheten	inom	organisatio-
nerna	på	central	och	lokal	nivå.

Under	året	färdigställdes	en	mångfaldscheck	i	det	
partsgemensamma	rådet.	Syftet	är	att	den	ska	vara	ett	
verktyg	i	arbetet	med	att	skapa	mångfald	på	arbets-
platserna	och	på	landets	scener.

Vid	riksstämman	beslöts	om	nya	former	för	jäm-
ställdhets-	och	mångfaldsarbetet.	De	tidigare	mång-
falds-	och	jämställdhetsgrupperna	avvecklades	och	
under	hösten	inrättades	en	normkreativ	arbetsgrupp	
som	på	ett	operativt	sätt	ska	arbeta	och	lyfta	frågorna	
inom	förbundet.	Till	denna	arbetsgrupp	har	även	en	
referensgrupp	bildats,	så	att	man	kan	nå	ut	bredare	i	
förbundet.	Den	ska	också	fungera	som	ett	bollplank	till	
arbetsgruppen

Under	riksstämman	hölls	också	tre	parallella	
valbara	seminarier	på	temat	mångfald	och	jämställd-
het:	Berättande	ur	minoriteters	perspektiv	-	gränsen	
mellan	konstnärliga	val	och	politiska	val,	Rasistiska	
stereotyper	inom	kulturen	och	Visning	av	filmen	Ras-
kortet.

Under	hösten	arrangerade	den	normkreativa	grup-
pen	ett	seminarium	i	samarbete	med	Unga	TUR,	där	
man	diskuterade	”Vem	får	spela	vad?”	i	samband	med	
en	föreställning	och	fotoutställning.

press och media
Teaterförbundet	arbetar	aktivt	för	att	vara	en	röst	i	den	
kultur-	och	samhällspolitiska	debatten,	och	ska	vara	
tillgängliga	för	press	och	media	som	söker	information	
om	ämnen	som	rör	förbundets	verksamhetsområden.	
Några	av	de	teman	där	Teaterförbundet	har	omnämnts	
i	press	och	media	är:	
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•	 Olyckor	vid	svenska	filminspelningar
•	 Om	uppropet	för	den	fria	scenkonsten
•	 Svensk	teater	gör	politiskt	upprop
•	 Avvecklingen	av	Pisa-förordningen
•	 Pensionsbesked	får	underkänt
•	 Om	nedskärningsförhandlingar	vid	en	teater
•	 Råd	till	den	nya	kulturministern
•	 Kulturbudgeten
•	 Copyswedes	stämning	av	ett	telefonföretag
•	 Arbetsmiljön	på	scenerna
•	 Det	dubbla	sveket	mot	dansare	och	sångare
•	 Manifestationen	för	scenkonstpensionerna
•	 Produktionsbolag	som	brutit	mot	arbetstidsregler

kommunikaTion
Teaterförbundets	kommunikation	ska	förmedla	vad	
Teaterförbundet	står	för,	berätta	om	vilken	verksam-
het	förbundet	bedriver	och	vilken	nytta	medlemmarna	
har	av	sitt	medlemskap.

Kommunikationen	ska	kännas	relevant	för	alla	
medlemmar,	oavsett	yrkestillhörighet.	Medlemmarna	
ska	också	uppleva	att	det	är	lätt	att	kontakta	förbun-
det.	Kommunikationen	sker	därför	regelbundet	och	i	
olika	kanaler,	såväl	tryckta	som	digitala.

Webb och sociala medier
Hemsidan	är	navet	i	kommunikationen	med	med-
lemmarna.	Där	finns	all	information	om	förbundet	
samlat,	om	yrkesavdelningarna,	Rättighetsbolaget	och	
vilka	förmåner	medlemmarna	har.	Här	finns	även	alla	
kollektivavtal,	försäkringar	och	information	om	de	
regionala	skyddsombudens	verksamhet.	Under	Mina	
Sidor	kan	medlemmarna	ändra	uppgifter,	hitta	infor-
mation	om	fackligt	arbete	och	hitta	lönestatistik	från	
branschen	etcetera.	

En	ny	avdelning	skapades	på	hemsidan	riktad	till	
egenföretagare	i	Teaterförbundet.	Sidan	togs	fram	
i	samarbete	med	Egenföretagarrådet.	Under	året	
skapades	också	en	sida	för	lediga	jobb	i	scenkonst-	och	
filmbranschen.	Ett	arbete	med	att	ta	fram	en	ny,		
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modernare	hemsida	inleddes.	
Teaterförbundet	för	scen	och	film	finns	även	på	

Facebook	(1900	följare),	Twitter	(1700	följare)	och	
Instagram	(350	följare).	Flera	yrkesavdelningar	använ-
der	Facebooksidor	och	grupper	för	att	kommunicera	
med	medlemmarna	och	inom	styrelserna.

elekTroniskT nyheTsbrev
Ett	elektroniskt	nyhetsbrev	med	information	om	
förbundets	aktiviteter	har	skickats	11	gånger	under	
året	till	samtliga	medlemmar	som	har	en	e-postadress,	
vilket	är	cirka	7000	personer.	
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facebook.com/Teaterforbundet

twitter.com/Teaterforbundet

instagram.se/scenochfilm



Tidningen Scen & Film Knappar till 
Musikalartisterna

En folder om TRS som 
bladades in i Scen & Film
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Tidningen scen & film
Under	året	gavs	åtta	nummer	ut	av	förbundets	tidning	
Scen	&	Film	med	nyheter,	reportage	och	krönikor	
om	film	och	scenkonstbranschen.	Scen	&	Film	är	en	
självständig	tidning,	med	en	extern	chefredaktör.	En	
redaktionspolicy	är	fastställd	av	förbundsstyrelsen,	
som	också	utser	ett	redaktionsråd.	Tidningen	innehåll-
er	uppslag	med	förbundsinformation	med	information	
från	förbundet	och	yrkesavdelningarna	samt	ett	kalen-
darium.	Till	nummer	1/2014	producerades	en	interna-
tionell	bilaga	som	handlade	om	de	utvecklingsprojekt	
som	bedrivs	av	Teaterförbundet	i	Indien,	Sydafrika	och	
Latinamerika.

arTisTkaTalogen
Under	året	har	mindre	justeringar	gjorts	i	Artistka-
talogen:	nya	abonnemangsformer	och	löpande	abon-
nemang	för	kortbetalning.	Gratis	annonskonton	har	
öppnats	upp	för	alla	bolag/organisationer	som	har	
kollektivavtal	med	Teaterförbundet.	En	ny	typ	av	plats-
annonser	lanserades	och	en	ändring	av	statistikrapport	
för	Artister	som	loggar	in	på	sina	CV-sidor	genomför-
des.

Trycksaker och informaTionsmaTerial
Under	året	producerades	bland	annat:
•	 En	folder	om	TRS	som	bladades	in	i	Scen	&	Film.

•	 En	Mångfaldscheck	i	samarbete	med	Svensk	Scen-
konst.

•	 Folder	och	affisch	för	”Upprop	för	den	fria	scenkon-
sten”	i	samarbete	med	Teatercentrum	och	Danscen-
trum.

•	 Ett	utbildningsmaterial	på	temat	”Vägledning	för	
egenföretagare”	låg	till	grund	för	en	ny	flik	på	hem-
sidan	riktad	särskilt	till	egenföretagare.

•	 Bilaga	till	Scen	&	Film	om	förbundets	internationel-
la	arbete

•	 En	årsredovisning.
•	 Nya	profilmaterial	i	form	av	väskor,	knappar	och	
reflexer.

•	 Affischer	och	banderoll	till	manifestationen	för	dan-
sares	och	sångares	pensioner.

•	 Arbetet	med	en	ny	rekryteringsfolder	och	student-
folder	inleddes.

delTagande i exTerna arrangemang
Teaterförbundet	har	deltagit	i	ett	antal	externa	ar-
rangemang,	ofta	i	samband	med	olika	branschmöten	
för	scen	och	film	där	det	finns	möjlighet	att	synliggöra	
förbundets	arbete	och	skapa	mötesplatser	med	och	
mellan	medlemmar.	

Vid	GoKinema	som	är	en	branschspecifik	mässa	
som	inleder	Göteborgs	Filmfestival	deltog	förbundet	
tillsammans	med	Filmavdelningen	med	monter	och	
presentation	från	scen.	Vid	Göteborg	International	
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Folder och Facebook-sida för ”Upprop för 
den fria scenkonsten”

Affischer och banderoll till manifestationen 
för dansares och sångares pensioner
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Film	Festival	deltog	Filmavdelningen	med	ett	semina-
rium.	Teaterförbundet	bidrog	även	till	kortfilmspriset	
Startsladden.

Under	BUFF,	barn	och	ungdomsfilmfestivalen	i	
Malmö	deltog	Teaterförbundet	med	ett	mingel.

Vid	Riksteaterns	Teaterdagar	i	Hallunda	under	
april	deltog	förbundet	med	monter	och	representation	
från	avdelning	112	(Adm/Prod/Kommunikationsavd).

I	samband	med	Bibu	i	Helsingborg	och	i	Göteborg	
Dans	och	teaterfestival		deltog	förbundet	med	Upp-
ropet	för	den	fria	scenkonsten.	I	Almedalen	deltog	
förbundet	i	ett	antal	seminarier.

För	andra	året	i	rad	deltog	förbundet	vid	Kultur-
mässan	i	Malmö	med	monter	bemannad	av	kansli	
och	med	representanter	från	Regionråd	Skåne.	Under	
Kulturmässan	anordnades	även	en	audition	för	
musikalartister,	ett	samarbete	mellan	Kulturmässan,	
Teaterförbundet	och	Musikalartistavdelningen.	Vid	
auditionen	fick	46	medlemmar	möta	teaterchefer	och	
producenter.

Under	Stockholms	Filmfestival	arrangerades	ett	
mingel	i	samarbete	med	Dramatikerförbundet,	och	
Teaterförbundet	bidrog	även	till	kortfilmspriset	1	km	
film.	

Under	Luleå	Filmkonvent	närvarade	förbundet	
och	höll	i	samband	med	det	en	arbetsmiljöutbildning	
för	producenter.

upprop för den fria scenkonsTen
Under	året	drev	Teaterförbundet	ett	upprop	för	den	
fria	scenkonsten	tillsammans	med	Teatercentrum	
och	Danscentrum.	En	folder	producerades	med	
fem	krav	för	den	fria	scenkonsten.	En	facebooksida	
öppnades	för	uppropet.	En	serie	seminarier	på	temat	
hölls	på	fyra	olika	orter	i	samband	med	olika	kul-
turarrangemang.	I	Helsingborg,	Göteborg,	Umeå	och	
i	Stockholm.	Organisationerna	skrev	en	gemensam	
debattartikel	i	Helsingborgs	Dagblad	och	uppropet	
uppmärksammades	i	flera	medier.

manifesTaTion för scenkonsTpensionerna
Den	1	december	hölls	en	gemensam	manifestation	för	
dansarnas	och	sångarnas	pensioner	utanför	Kungliga	
Operan	i	Stockholm.	Dansare	och	sångare	från	Göte-
borg	och	Malmö	deltog	också	i	manifestationen.		
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/6. 
samarbeTsorgan

Teaterförbundet	är	aktivt	inom	en	rad	närstående	
organisationer.		Dessa	organisationer	skriver	årligen	
utförliga	verksamhetsberättelser.	Förbundsstyrelsen	
tar	därför	upp	arbetet	i	dessa	organisationer	främst	
utifrån	frågor	som	har	en	nära	koppling	till	förbundets	
verksamhet.

Tco
Teaterförbundet	deltog	i	TCO:s	arbete	genom	repre-
sentation	i	styrelsen	samt	flera	arbetsgrupper	och	
nätverk.		TCO:s	verksamhet	är	främst	inriktat	på	ett	
samhällspolitiskt	påverkansarbete	på	nationell	och	
europeisk	nivå.	Teaterförbundet	har	haft	stöd	av	TCO	
bland	annat	vad	gäller	arbetet	med	a-kassefrågorna	
och	regeringens	arbetsmarknadspolitik.	Också	statsbi-
dragen	till	den	regionala	skyddsombudsverksamheten	
kanaliseras	via	TCO.	TCO	delar	årligen	ut	ett	kultur-
pris.

Under	året	har	TCO	lyft	fram	frågan	om	en	höjning	
av	a-kassetaket	och	andra	förändringar	i	arbetslöshets-
försäkringen	samt	förändringar	i	sjukförsäkringen	som	
ger	ett	bättre	skydd	för	bland	annat	frilansare.

pTk och ofr
Förbundets	arbete	inom	förhandlings-	och	samver-
kansrådet	PTK	sker	bland	annat	genom	TCO-Ö	som	
är	en	samarbetsgrupp	för	de	mindre	TCO-förbunden.	
Inom		ramen	för	PTK	finns	även	en	förhandlingsgrupp	
för	PTK-förbund	som	har	avtal	med	Svensk	Scenkonst.		
Under	året	har	förhandlingsgruppen	varit	mycket	aktiv	
i	förhandlingarna	med	Svensk	Scenkonst	om	pensio-
nerna	på	institutionsteaterområdet.		

Genom	PTK	tecknar	Teaterförbundet	omställ-
ningsavtalet	TRS.	För	denna	finns	en	särskild	för-
handlingsgrupp	inom	PTK	där	förbundet	är	företrätt.	
Under	året	har	TRS	i	samarbete	med	förbundet	gett	ut	
särskilt	informationsmaterial	om	frilansares	möjlig-
heter	att	få	stöd	från	TRS.	Vidare	har	beslut	fattats	om	
att	förlänga	försöksverksamheten	med	att	ge	omställ-
ningsstöd	vid	risk	för	uppsägning	på	grund	av	ohälsa.	

remisser och skrivelser

skolverkeT
Januari	2014:	Föreskrifter	om	ändring	i	Skolverkets	
författningssamling	(SKOLFS	2011:12)

eu-kommissionen
Mars	2014:	Konsultation	om	upphovsrätten	i	framti-
den

uTbildningsdeparTemenTeT
September	2014:	Förslag	rörande	förberedande		
dansarutbildning	och	yrkesdansarutbildning

skaTTeverkeT
Oktober	2014:	Konsekvensutredning	om	ändring	i	fö-
reskrift	om	kostnadsavdrag	för	musiker	vid	beräkning	
av	arbetsgivaravgifter
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Inom	Offentliganställdas	Förhandlingsråd	har	för-
bundet	arbetat	främst	med	pensionsfrågor	som	är	
kopplade	till	scenkonstinstitutionerna.	Den	så	kallade	
Pisa-förordningen	vid	scenkonstinstitutionerna	bygger	
på	det	statliga	pensionsavtalet	PA	03.	

klys och kulTurskaparna
KLYS	(Konstnärliga	och	Litterära	Yrkesutövares	
Samarbetsnämnd)	arbetar	främst	med	kulturpolitik,	
upphovsrätt,	arbetsmarknads-	och	socialförsäkrings-
frågor.	Teaterförbundet	är	via	Klys	representerat	i	
Rådet	för	Kulturarbetsmarknaden	inom	Arbetsför-
medlingen.		Klys	har	också	en	samordnad	roll	när	det	
gäller	konstnärsorganisationernas	medverkan	i	de	
regionala	kultursamverkansmodellerna.	Under	året	
arbetade	Klys	bland	annat	för	att	lyfta	in	kulturfrågor-
na	i		valrörelsen.

På	upphovsrättens	område	sker	en	del	av	Klys	
arbete	inom	ramen	för	Kulturskaparna.	Kulturskapar-
na,	där	både	Teaterförbundet	och	Rättighetsbolaget	
ingår,	är	ett	opinionsbildande	nätverk	för	att	lyfta	fram	
upphovsmännen	och	de	utövande	konstnärernas	syn	
på	bland	annat	fildelningsfrågorna.	Kulturskaparna	
anordnade	bland	annat	seminarier	i	Almedalen.	

Under	året	har	ett	omfattande	arbete	lagts	ner	i	
samarbete	med	Klys	och	Copyswede	kring	den	svenska	
regeringens	implementering	av	det	EU-direktiv	röran-
de	upphovsrättsorganisationer	som	beslutades	under	
våren	2014.
			
svensk TeaTerunion 
Svensk	Teaterunion	(STU)	utgör	dels	ett	samarbetsor-
gan	för	hela	det	svenska	teaterområdet	med	både	
arbetsgivare	och	arbetstagare,	dels	svenskt	centrum	för	
ITI	(International	Theatre	Institute)	med	centra	i	93	
länder.		STU	är	även	medlem	i	Nordisk	Teaterunion.

Teaterunionen	arbetar	med	information,	utbild-
ning,	kulturpolitik,	dokumentation	och	internationellt	
utbyte.	Inom	unionen	finns	också	en	kulturpolitisk	

kommitté	som	tog	fram	Råd	till	en	blivande	kulturmi-
nister	som	gavs	ut	i	direkt	anslutning	till	riksdagsvalet.	

En	fortsatt	olöst	fråga	som	Teaterunionen	under	
året	arbetat	med	har	varit	att	säkerställa	en	fortsatt	
statistik	och	dokumentation	på	scenkonstområdet.	
Teaterunionens	scendatabas	utgör	en	viktig	grund	för	
detta.
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Teaterförbundet	deltar	aktivt	i	flera	nordiska,	euro-
peiska	och	internationella	organisationers	arbete	för	
olika	yrkesgrupper	inom	förbundet.

fia och nsr
För	de	utövande	artisterna	är	förbundet	medlem	i	FIA	
(Federation	Internationale	des	Acteurs)	och	i	NSR	
(Nordiska	Skådespelarrådet).	

NSR	hade	under	året	två	möten.	Teaterförbundet	
deltog	också	i	två	möten	med	EURO-FIA.	Ett	av	dessa	
sker	regelmässigt	i	samarbete	med	de	berörda	upp-
hovsrättsorganisationerna.	Upphovsrättsfrågorna	har	
haft	en	framträdande	roll	både	på	nordisk,	europeisk	
och	internationell	nivå.

På	europeisk	och	internationell	nivå	finns	ett	nära	
samarbete	mellan	FIA	och		FIM	(musikerinternationa-
len)	och	UNI-MEI	(teknisk	och	administrativ	personal)	
genom	International	Art	and	Entertainment	Alliance	
(IAEA)	och		European	Art	and	Entertainment	Alliance	
(EAEA).	Det	utgör	också	plattformen	för		deltagande	
i	EUs	sociala	dialog	som	resulterat	i	olika	projekt	där	
förbundet	deltar.	Under	året	har	det	bland	annat	på-
gått	ett	projekt	inom	arbetsmiljöområdet.

Teaterförbundet	har	tillsammans	med	FIA	under	
en	följd	av	år	arbetat	med	att	stödja	uppbyggnaden	
av	fackliga	organisationer	med	medel	från	LO-TCO	
Biståndsnämnd.	Under	året	påbörjades	en	ny	treårig	
programperiod	med	projekt	i	Afrika	och	Latinamerika	
inom	ramen	för	FIA	och	gemensamt	för	FIA	och	UNI-
MEI	i	Indien.	

uni-mei
Förbundets	tekniska	och	administrativa	medlemsgrup-
per	på	scen-	och	filmområdet	företräds	internationellt	
genom	UNI	(Union	Network	International)	-	MEI	
(Media	and	Entertainment	International).		

På	europeisk	nivå	har	UNI-MEI	ett	utvecklat	sam-
arbetet	med	EURO-FIA	och	FIM	inom	ramen	för	EU:s	
sociala	dialog	med	teaterarbetsgivarna	(PEARLE)	och	

på	det	audiovisuella	området	med	arbetsgivare	inom	
film,	tv	och	radio.				

Under	året	blev	Teaterförbundet	representerat	i	
styrelsen	för	UNI-MEI	på	europeisk	nivå.

fera och nsir
Teaterförbundet	är	medlem	i	den	europeiska	filmregis-
sörssammanslutningen	FERA.	Under	året	deltog	Sve-
riges	Filmregissörer	i	flera	olika	FERA-möten.	Under	
hösten	anordnades	FERAs	General	Assembly	i	Malmö.	

På	teaterområdet	är	Svenska	Regissörsförening-
en	medlem	i	Nordiska	Sceninstruktörsrådet	(NSIR).	
Under	året	har	Svenska	Regissörsföreningen	innehaft	
ordförandeskapet	i	NSIR.
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Bolagets	verksamhet	består	huvudsakligen	av	att	för-
medla	viss	avgiftsfinansierad	service	samt	att	möjliggö-
ra	ett	servicemedlemskap	för	egenföretagare.	Antalet	
medlemmar	som	valt	att	ansluta	sig	genom	servicebo-
laget	har	varit	nästan	oförändrat.	Omsättningen	har	
uppgått	till	4	680	000	kr	(f.å.	ca	3	654	000	kr).	

fakTureringsservice
Teaterförbundet	erbjuder	sina	medlemmar	hjälp	när	
någon	får	ett	erbjudande	om	arbete	där	uppdragsgiva-
ren	vill	bli	fakturerad	och	kan	då	vända	sig	till	Service-
bolaget	som	fungerar	som	mellanhand	mellan	medlem	
och	uppdragsgivare.		Totalt	hanterade	Servicebolaget	
448	ärenden	(f.å.	326).	
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/9. sTipendier och  
humaniTär verksamheT

pensions- och undersTödsfonder
Teaterförbundet	förvaltar	följande	pensions-	och		
understödsfonder:
•	 Stiftelsen	Höstsol
•	 Teaterförbundets	Humanitära	fonder
•	 Djurgårdsmässans	Stiftelse
•	 Emelie	Haglunds	minnesfond
•	 Oscar	Baeckströms	fond
•	 Ivan	Hedqvists	fond
•	 Anna	Norrie-fonden
•	 Från	fonderna	delades	under	året	ut	bidrag	och	pen-
sioner	till	en	sammanlagd	summa	av	ca	2	miljoner	
kronor.

sTifTelsen hösTsol
Stiftelsen	Höstsol	har	till	ändamål	att	bidra	till	att	
medlemmar	av	Teaterförbundet	får	en	bekymmersfri	
ålderdom	samt	att	utöva	understödjande	verksamhet	
bland	äldre	medlemmar.	Ca	150	personer	har	erhållit	
bidrag	under	året,	huvudsakligen	som	en	julgåva.	I	maj	
arrangerade	stiftelsen	den	traditionella	”vårfesten”	i	
Stockholm.	Ca	120	personer	var	bjudna	till	Såstaholm,	
”gamla	Höstsol”	på	middag	med	underhållning.	Vidare	
deltog	ca	100	personer	under	våren	i	en	båtutflykt	i	
Stockholms	skärgård	och	ca	40	personer	deltog	i	en	
bussutflykt	till	Engelsbergs	Bruk	i	september.

sTipendiefonder 
Teaterförbundet	förvaltar	ett	stort	antal	stipendie-
fonder.	De	flesta	stipendiefonder	delar	ut	stipendier	
vartannat	år.	Stipendieutdelning	ägde	rum	i	december.	
Följande	stipendier	delades	ut	under	2014:

Gösta Ekmans minnesfond
Per	Svensson
	
Daniel Engdahls stipendiefond
Eric	Ericson	

Karl Gerhards Hedersfond

Rikard	Wolff
Vilhelm Mobergs stipendiefond
Siw	Erixson
	 	 	 	 	
Ise Morssings stiftelse
Sharon	Dyall	
	 	 	 	 	
Anders de Wahls jubileumsfond
Gunilla	Nyroos

Inga Tidblads minnesfond
Hans	Klinga	
	 	 	 	
Förbundet	fördelade	också	medel	ur	Elg-Lundbergs	
stipendiefond	för	utbildningsändamål.	Stipendierna	
har	bland	annat	delats	ut	för	deltagandet	i	utbildningar	
anordnade	av	TeaterAlliansen,	DansAlliansen,	Trap-
pan	samt	deltagandet	i	BIBU	i	Lund.	

guldmedalJen
Årets	guldmedalj	för	utomordentlig	konstnärlig	gär-
ning	delades	ut	till	Anneli	Alhanko	och		
Per-Arthur	Segerström.	Utdelningen	ägde	rum	under	
förbundets	Riksstämma	i	juni.
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/10. förvalTningsberäTTelse

medlemsavgifTer
För	2014	gällde	följande	medlemsavgifter	till	förbun-
det:

Årsinkomst högst 150 000 kr 195 kr/månad

Årsinkomst högst 210 000 kr 255 kr/månad

Årsinkomst högst 270 000 kr 280 kr/månad

Årsinkomst över 270 000 kr 300 kr/månad

passivt medlemskap 55 kr/månad

studerandemedlemskap 300 kr/år

Förbundsavgift	för	egenföretagare	som	är	anslutna	till	
Servicebolaget	är	150	kr/månad.

koncernen
Associationer	i	koncernen	är	Teaterförbundet	(moder-
förening),	dotterbolaget	Teaterförbundets	Rättighets-
bolag	(Tromb)	AB	samt	dotterbolaget	Teaterförbun-
dets	Serviceaktiebolag.

kapiTalförvalTningen
Förvaltningen	av	förbundets	svenska	aktieportfölj	
sköts	av	Carnegie	Kapitalförvaltning	AB	och	Robur.	
Förbundet	äger	också	andelar	i	en	gemensam	TCO-
fond	som	förvaltas	av	Nordea.	Under	året	har	förbun-
dets	värdepapper	bokförts	till	anskaffningsvärdet.	För-
valtarna	följer	det	placeringsreglemente	som	fastställts	
av	förbundsstyrelsen.	

Förbundets	bokförda	egna	kapital	var	den	31	december	
2014:

egeT kapiTal

konfliktfond 17 434 234

reservfond 2 489 265

balanserat resultat 27 689 198

Årets resultat 2 153 579

Summa eget kapital 49 766 276

förslag Till disposiTion  
beTräffande förbundeTs resulTaT
Styrelsen	föreslår	att	årets	resultat	balanseras	i	ny	
räkning.

den ekonomiska verksamheTens  
framTida uTveckling
Medlemsantalet	har	varit	nästan	oförändrat	vilket	har	
påverkat	intäkterna.	För	att	öka	medlemsantalet	sker	
en	fokusering	på	information	och	medlemsrekrytering.	
Styrelsens	bedömning	är	att	förbundet	har	en	stor	
potential	att	öka	antalet	medlemmar	bland	de	yrkes-
verksamma	både	på	scen-	och	filmområdet.	

Förbundet	kommer	att	följa	medlemsutvecklingen	
mycket	noggrant	och	anpassa	verksamheten	därefter.	
En	annan	viktig	inkomstkälla	i	förbundets	budget	är	
kapitalintäkter.	

Förbundets	värdepapper	värderades	vid	årsskiftet	
2014	till	ca	57	miljoner	kronor	och	det	är	viktigt	att	
försöka	minimera	risker,	så	lång	detta	är	möjligt,	i	val	
av	värdepappersplaceringar.
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upphovsräTTsbevakning
Redovisning	av	intäkter	och	kostnader	avseende	upp-
hovsrättsbevakning	inom	ramen	för	Teaterförbundets	
verksamhet.

inTäkTer (Tkr)

korta avsnitt 315

sami 24

kollektivt intjänade medel – copyswede 1 572 

1 911 

redovisning av Till TeaTerförbundeT knuTna sTifTelser och fonder

Fond Bruttoavkastning Beviljade anslag Förmögenhet

filmfonden 654 644 226 214 21 114 220

studie- och resefonden 117 217 75 650 5 818 328

humanitära fonder 82 563 21 000 9 024 864

anna norries fond 85 35 538 112 843

djurgårdsmässans stiftelse 246 000 546 000 14 744 914

stiftelsen höstsol 846 420 1 020 507 62 180 868

emelie haglunds fond 131 617 90 000 7 177 819

Teatersol ab  5 526 763 0 59 507 575

beskattade fonder (6 st) 191 571 105 000 7 991 862

obeskattade fonder (22 st) 272 462 26 500 10 240 928

kosTnader (Tkr)

kansliets arbete med upphovsrätter 990

förhandlings- och sammanträdeskostnader 230

medlemsavgifter till nationella och 
internationella organisationer som arbetar med 
upphovsrättsfrågor

171 

deltagande i internationella möten 220

information och utbildning 170

bidrag till arbete med upphovsrättsfrågor inom 
yrkesavdelningar

130 

1 911

/10. förvalTningsberäTTelse
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Teaterförbundet
org nr 802003-4453

Belopp i kr Not 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

medlemsintäkter 19 938 059 19 671 352

nettoomsättning 1 16 304 913 12 928 055

externa bidrag 1 2 532 952 2 442 554

övriga intäkter 1 111 434 120 169

38 887 358 35 162 130

Verksamhetens kostnader

mötes- och förhandlingskostnader -3 000 361 -3 333 012

riksstämma -877 665 –

konfliktersättning - -432 600

informationskostnader -578 809 -325 824

medlemstidningen -2 043 178 -2 080 130

avgifter till andra organisationer -1 230 291 -1 204 281

avdelningsbidrag -819 897 -779 923

externt finansierad verksamhet -2 367 324 -2 162 101

övriga externa kostnader -1 274 971 -1 089 195

personalkostnader 2 -20 882 376 -19 236 075

lokal- och expeditionskostnader -3 266 316 -2 798 396

avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

-333 890 -270 157

övriga rörelsekostnader 3 -2 868 656 -3 526 540

Verksamhetsresultat -656 376 -2 076 104

Resultat från finansiella poster

resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

4 7 774 100 6 799 537

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 38 324 109 712

räntekostnader och liknande resultatposter 6 -6 455 -3 176

Resultat efter finansiella poster 7 149 593 4 829 969

Resultat före skatt 7 149 593 4 829 969

skatt på årets resultat 8 -1 948 034 -1 195 203

Årets resultat 5 201 559 3 634 766

/resulTaTräkning - koncernen
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Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

inventarier 9 572 093 477 540

572 093 477 540

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i intresseföretag 11 7 277 000 7 277 000

andra långfristiga värdepappersinnehav 12 51 223 489 47 934 086

uppskjuten skattefordran – 8 898

58 500 489 55 219 984

Summa anläggningstillgångar 59 072 582 55 697 524

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

fordran medlemsavgifter 473 880 478 429

skattefordringar 392 480 811 449

kundfordringar 544 958 571 817

övriga fordringar 13 910 557 2 229 728

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 679 730 668 361

3 001 605 4 759 784

Kortfristiga placeringar

andra kortfristiga värdepappersinnehav 15 25 777 289 23 118 667

25 777 289 23 118 667

Kassa och bank 11 241 628 14 256 592

Summa omsättningstillgångar 40 020 522 42 135 043

SUMMA TILLGÅNGAR 99 093 104 97 832 567

/balansräkning - koncernen
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Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

konfliktfond 17 434 234 17 342 320

övriga fonder 2 529 265 2 529 265

19 963 499 19 871 585

balanserad vinst eller förlust 33 475 407 29 932 554

Årets resultat 5 201 559 3 634 766

38 676 966 33 567 320

58 640 465 53 438 905

Avsättningar

uppskjuten skatt 1 313 386 1 014 199

1 313 386 1 014 199

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 545 533 461 964

övriga skulder 18 31 833 316 35 809 491

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 6 760 403 7 108 008

39 139 252 43 379 463

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 99 093 104 97 832 567

Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser

borgensförbindelser, Tco:s borgensring 3 167 000 3 207 500

3 167 000 3 207 500

/sTällda säkerheTer och ansvarsförbindelser  
- koncernen

/balansräkning - koncernen
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/kassaflödesanalys - koncernen

/Tilläggsupplysningar Till kassaflödesanalys 
- koncernen

Belopp i kr 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Den löpande verksamheten

resultat efter finansiella poster 8 264 593 4 829 969

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -781 110 270 157

7 483 483 5 100 126

betald skatt -1 639 948 -769 968

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

5 843 535 4 330 158

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning/minskning av fordringar 1 379 942 4 227 557

ökning/minskning av skulder -3 861 973 1 415 814

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 361 504 9 973 529

Investeringsverksamheten

förändring av materiella anläggningstillgångar -428 443 -140 481

förändring av finansiella anläggningstillgångar -5 948 025 -6 739 381

kassaflöde från investeringsverksamheten -6 376 468 -6 879 862

Årets kassaflöde -3 014 964 3 093 667

Likvida medel vid årets början 14 256 592 11 162 925

Likvida medel vid årets slut 11 241 628 14 256 592

Belopp i kr 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

av- och nedskrivningar av tillgångar 333 890 270 157

andra ej likvidpåverkande -1 115 000 –

-781 110 270 157
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/resulTaTräkning - moderföreningen

Belopp i kr Not 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

medlemsintäkter 19 655 364 19 374 840

nettoomsättning 1 2 109 361 1 892 335

externa bidrag 1 2 532 952 2 442 554

övriga rörelseintäkter 1 90 357 77 847

24 388 034 23 787 576

Verksamhetens kostnader

mötes- och förhandlingskostnader -3 000 361 -3 333 012

konfliktersättning – -432 600

informationskostnader -578 809 -325 824

medlemstidning -2 043 178 -2 080 130

avgifter till andra organisationer -1 230 291 -1 204 281

avdelningsbidrag -819 897 -779 923

riksstämma -877 665 –

externt finansierad verksamhet -2 367 324 -2 162 101

övriga externa kostnader -858 373 -773 775

personalkostnader 2 -11 242 107 -11 151 062

lokal- och expeditionskostnader -2 612 017 -2 280 918

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -177 321 -122 035

övriga rörelsekostnader -608 808 -567 492

Verksamhetsresultat -2 028 117 -1 425 577

Resultat från finansiella poster

resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 4 6 137 962 5 223 244

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 4 789 14 535

räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 087 -19

Resultat efter finansiella poster 4 113 547 3 812 183

Bokslutsdispositioner

förändring periodiseringsfond 7 -715 000 -164 000

lämnade koncernbidrag -345 000 -175 000

Resultat före skatt 3 053 547 3 473 183

skatt på årets resultat 8 -899 968 -1 124 333

Årets resultat 2 153 579 2 348 850
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/balansräkning - moderföreningen

Belopp i kr Not 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

inventarier 9 403 711 216 819

403 711 216 819

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 10 200 000 200 000

andelar i intresseföretag 11 7 277 000 7 277 000

andra långfristiga värdepappersinnehav 12 51 223 489 47 934 086

58 700 489 55 411 086

Summa anläggningstillgångar 59 104 200 55 627 905

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

fordran medlemsavgifter 473 880 478 429

kundfordringar 66 587 51 170

övriga fordringar 13 842 668 1 915 998

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 636 585 635 993

2 019 720 3 081 590

kassa och bank 3 364 897 3 437 758

summa omsättningstillgångar 5 384 617 6 519 348

summa TillgÅngar 64 488 817 62 147 253
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/balansräkning - moderföreningen /balansräkning - moderföreningen

Belopp i kr Not 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

konfliktfond 17 434 234 17 342 320

övriga fonder 2 489 264 2 489 264

19 923 498 19 831 584

Fritt eget kapital

balanserad vinst eller förlust 27 689 198 25 432 262

Årets resultat 2 153 579 2 348 850

29 842 777 27 781 112

49 766 275 47 612 696

Obeskattade reserver

periodiseringsfonder 17 3 865 000 3 150 000

3 865 000 3 150 000

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 400 241 378 235

skulder till koncernföretag 3 354 096 4 491 566

skatteskulder 243 304 300 335

övriga skulder 18 2 839 160 2 459 340

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 4 020 741 3 755 081

10 857 542 11 384 557

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 488 817 62 147 253
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Belopp i kr 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Den löpande verksamheten

resultat efter finansiella poster 4 113 547 3 812 183

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -937 679 122 035

3 175 868 3 934 218

betald skatt -884 768 -762 911

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 291 100 3 171 307

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

minskning/ökning av fordringar 458 866 508 898

ökning/minskning av skulder 830 790 837 311

kassaflöde från den löpande verksamheten 3 580 756 4 517 516

Investeringsverksamheten

förvärv av materiella anläggningstillgångar -364 213 -140 481

avyttring av materiella anläggningstillgångar

förvärv av finansiella anläggningstillgångar -38 735 233 -33 725 888

avyttring av finansiella anläggningstillgångar 35 445 829 28 508 590

kassaflöde från investeringsverksamheten -3 653 617 -5 357 779

Årets kassaflöde -72 861 -840 263

Likvida medel vid årets början 3 437 758 4 278 022

Likvida medel vid årets slut 3 364 897 3 437 758

Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser

borgensförbindelser, Tco:s borgensring 3 167 000 3 207 500

3 167 000 3 207 500

/sTällda säkerheTer och ansvarsförbindelser  
- moderföreningen

/kassaflödesanalys - moderföreningen



 45teaterförbundets årsredovisning 2014

/sTällda säkerheTer och ansvarsförbindelser  
- moderföreningen

/kassaflödesanalys - moderföreningen

Belopp i kr 2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Återbetalning av aktieägartillskott -1 115 000 –

av- och nedskrivningar av tillgångar 177 321 122 035

-937 679 122 035

/Tilläggsupplysningar Till kassaflödesanalys  
- moderföreningen

/noTer med redovisningsprinciper  
och boksluTskommenTarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Not Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	
årsredovisningslagen	och	för	första	året	också	enligt	
Bokföringsnämndens	allmänna	råd	BFNAR	2012:1	
Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).

Moderföretaget	tillämpar	samma	redovisnings-
principer	som	koncernen	utom	i	de	fall	som	anges	
nedan	under	avsnittet	”Redovisningsprinciper	i	mo-
derföretaget”.

Övergången	har	inneburit	att	koncernbidrag	i	mo-
derföretaget,	vilka	tidigare	redovisades	direkt	mot	eget	
kapital,	numera	redovisas	i	resultaträkningen.	Jämfö-
relseåret	har	räknats	om.

Tillgångar,	avsättningar	och	skulder	har	värderats	
till	anskaffningsvärden	om	inget	annat	anges	nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella	anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaff-
ningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
och	nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning	sker	linjärt	över	tillgångens	beräknade	
nyttjandeperiod	eftersom	det	återspeglar	den	förvän-
tade	förbrukningen	av	tillgångens	framtida	ekonomis-
ka	fördelar.	Avskrivningen	redovisas	som	kostnad	i	
resultaträkningen.

                    Nyttjandeperiod

koncern moderförening

datainventarier 3 år 3 år

inventarier 5 år 5 år

Leasing
Alla	leasingavtal	har	klassificerats	som	operationel-
la	leasingavtal.	Ett	operationellt	leasing-avtal	är	ett	
leasingavtal	som	inte	är	ett	finansiellt	leasingavtal.
Leasingavgifterna	redovisas	som	kostnad	linjärt	över	
leasingperioden.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella	tillgångar	och	skulder	redovisas	i	enlighet	
med	kapitel	11	(Finansiella	instrument	värderade	uti-
från	anskaffningsvärdet)	i	BFNAR	2012:1.
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Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En	finansiell	tillgång	eller	finansiell	skuld	tas	upp	i	
balansräkningen	när	företaget	blir	part	i	instrumentets	
avtalsmässiga	villkor.	En	finansiell	tillgång	tas	bort	
från	balansräkningen	när	den	avtalsenliga	rätten	till	
kassaflödet	från	tillgången	har	upphört	eller	reglerats.	
Detsamma	gäller		när	de	risker	och	fördelar	som	är	för-
knippade	med	innehavet	i	allt	väsentligt	överförts	till	
annan	part	och	företaget	inte	längre	har	kontroll	över	
den	finansiella	tillgången.	En	finansiell	skuld	tas	bort	
från	från	balansräkningen	när	den	avtalade	förpliktel-
sen	fullgjorts	eller	upphört.	

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella	tillgångar	värderas	vid	första	redovisnings-
tillfället	till	anskaffningsvärde,	inklusive	eventuella	
transaktionsutgifter	som	är	direkt	hänförliga	till	för-
värvet	av	tillgången.

Finansiella	omsättningstillgångar	värderas	efter	
första	redovisningstillfället	till	det	lägsta	av	anskaff-
ningsvärdet	och	nettoförsäljningsvärdet	på	balansda-
gen.

Kundfordringar	och	övriga	fordringar	som	utgör	
omsättningstillgångar	värderas	individuellt	till	det	
belopp	som	beräknas	inflyta.

Finansiella	anläggningstillgångar	värderas	efter	
första	redovisningstillfället	till	anskaffningsvärde	med	
avdrag	för	eventuella	nedskrivningar	och	med	tillägg	
för	eventuella	uppskrivningar.

Vid	värdering	till	lägsta	värdets	princip	respektive	
vid	bedömning	av	nedskrivningsbehov		anses	före-
tagets	finansiella	instrument	som	innehas	för	risk-
spridning	ingå	i	en	värdepappersportfölj	och	värderas	
därför	som	en	post.			

Ersättningar till anställda
Utgifter	för	ersättningar	till	anställda	redovisas	som	
en	kostnad.	Ersättningar	till	anställda	som	inte	har	
betalats	redovisas	som	en	skuld.	

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna	för	avgiftsbestämda	planer	redovisas	som	
kostnad.	Obetalda	avgifter	redovisas	som	skuld.	

Skatt
Skatt	på	årets	resultat	i	resultaträkningen	består	av	
aktuell	skatt	och	uppskjuten	skatt.	Aktuell	skatt	är	
inkomstskatt	för	innevarande	räkenskapsår	som	avser	
årets	skattepliktiga	resultat	och	den	del	av	tidigare	
räkenskapsårs	inkomstskatt	som	ännu	inte	har	redovi-
sats.	Uppskjuten	skatt	är	inkomstskatt	för	skatteplikt-
igt	resultat	avseende	framtida	räkenskapsår	till	följd	av	
tidigare	transaktioner	eller	händelser.

Uppskjuten	skatteskuld	redovisas	för	alla	skatte-
pliktiga	temporära	skillnader.	Uppskjuten	skattefor-
dran	redovisas	för	avdragsgilla	temporära	skillnader	
och	för	möjligheten	att	i	framtiden	använda	skattemäs-
siga	underskottsavdrag.		Värderingen	baseras	på	hur	
det	redovisade	värdet	för	motsvarande	tillgång	eller	
skuld	förväntas	återvinnas	respektive	regleras.	Belop-
pen	baseras	på	de	skattesatser	och	skatteregler	som	är	
beslutade	före	balansdagen	och	har	inte	nuvärdeberäk-
nats.

	I	koncernbalansräkningen	delas	obeskattade	re-
server	upp	på	uppskjuten	skatt	och	eget	kapital.	

Ansvarsförbindelser
En	ansvarsförbindelse	redovisas	inom	linjen	när	det	
finns:

	- En	möjlig	förpliktelse	som	härrör	till	följd	av	
inträffade	händelser	och	vars	förekomst	endast	
kommer	att	bekräftas	av	en	eller	flera	osäkra	
framtida	händelser,	som	inte	helt	ligger	inom	
företagets	kontroll,	inträffar	eller	uteblir,	eller	
	- En	befintlig	förpliktelse	till	följd	av	inträffade	
händelser,	men	som	inte	redovisas	som	skuld	
eller	avsättning	eftersom	det	inte	är	sannolikt	att	
ett	utflöde	av	resurser	kommer	att	krävas	för	att	
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reglera	förpliktelsen	eller	förpliktelsens	storlek	
inte	kan	beräknas	med	tillräcklig	tillförlitlighet.

Redovisning av intäkter
Som	intäkt	redovisar	koncernen	det	verkliga	värdet	av	
vad	som	erhållits	eller	kommer	att	erhållas.	Service-
avgifter	intäktsförs	i	den	period	som	avgifterna	avser.	
Övriga	intäkter	intäktsförs	i	den	period	som	tjänsten	
utförs.

Upphovsrättsersättningar
Koncernen	inkasserar	upphovsrättsmedel	för	privat-
kopiering,	kabelersättning,	offentligt	framförande,	
kollektiversättningar	samt	för	licensavtal.	

Upphovsrättsersättningarna	bokförs	som	en	skuld	
mot	kollektivet	rättighetshavare	vilken	avräknas	i	takt	
med	att	rättighetshavarna	identifieras	och	erhåller	
ersättning.	Från	utbetalda	ersättningar	dras	en	admi-
nistrationsavgift	som	utgör	en	intäkt	för	koncernen.	
Inkasserade		medel	som	inte	kunnat	delas	ut	preskri-
beras	efter	10	år	och	tas	då	som	en	intäkt	i	koncernen.

Årligen	görs	en	reservering	om	1%	av	årets	in-
kasserade	ersättningar	för	att	kunna	täcka	eventuella	
framtida	krav	från	rättighetshavare	som	inte	var	kända	
vid	inkasseringstidpunkten.

Offentliga bidrag
Ett	offentligt	bidrag	som	inte	är	förknippat	med	krav	
på	framtida	prestation	redovisas	som	intäkt	när	vill-
koren	för	att	få	bidraget	uppfyllts.	Ett	offentligt	bidrag	
som	är	förenat	med	krav	på	framtida	prestation	redo-
visas	som	intäkt	när	prestationen	utförs.	Om	bidraget	
har	tagits	emot	innan	villkoren	för	att	redovisa	det	som	
intäkt	har	uppfyllts,	redovisas	bidraget	som	en	skuld.	

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag	är	företag	i	vilka	moderföreningen	direkt	
eller	indirekt	innehar	mer	än	50	%	av	röstetalet	eller	
på	annat	sätt	har	ett	bestämmande	inflytande.	Be-

stämmande	inflytande	innebär	en	rätt	att	utforma	ett	
företags	finansiella	och	operativa	strategier	i	syfte	att	
erhålla	ekonomiska	fördelar.
Intresseföretag
Aktieinnehav	i	intresseföretag,	i	vilka	koncernen	har	
lägst	20%	och	högst	50%	av	rösterna	konsolideras	inte	
i	enlighet	med	ÅRL	7	kap	25	§	då	det	har	ringa	betydel-
se	för	kravet	på	rättvisande	bild.

Eliminering av transaktioner mellan  
koncernföretag och intresseföretag 
Koncerninterna	fordringar	och	skulder,	intäkter	och	
kostnader	och	orealiserade	vinster	eller	förluster	som	
uppkommer	vid	transaktioner	mellan	koncernföretag	
elimineras	i	sin	helhet.	

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna	i	moderföretaget	överens-
stämmer	med	de	ovan	angivna	redovisnings-principer-
na	i	koncernredovisningen	utom	i	nedanstående	fall.	

Andelar i dotterföretag, intresseföretag  
och gemensamt styrda företag
Andelar	i	dotterföretag	och	intresseföretag	redovisas	
till	anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	ned-
skrivningar.	

Skatt
I	moderföretaget	särredovisas	inte	uppskjuten	skatt	
som	är	hänförlig	till	obeskattade	reserver.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag	som	erhållits/lämnats	redovisas	som	
en	bokslutsdisposition	i	resultaträkningen.	Det	erhåll-
na/lämnade	koncernbidraget	har	påverkat	företagets	
aktuella	skatt.	
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2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Koncernen

intäkter från artistkatalogen 432 473 462 111

intäkter från scen & film 197 501 189 689

kollektiva intjänandemedel 7 417 968 3 683 512

serviceavgift till servicebolaget 296 020 296 020

faktureringsservice, mm 4 400 141 3 357 555

administrationsavgift vid fördelning av upphovsrätter 3 856 831 5 235 680

nettoomsättning 16 600 934 13 224 567

w

externa bidrag 2 532 952 2 442 554

övriga intäkter 90 357 120 169

19 224 243 15 787 290

Moderföreningen

intäkter från scen & film 197 501 189 689

kollektiva intjänandemedel 1 911 860 1 702 646

nettoomsättning 2 109 361 1 892 335

projektbidrag 2 532 952 2 442 554

övriga intäkter 90 357 77 847

4 732 670 4 412 736

noT 1 - övriga inTäkTer

Aktieägartillskott	som	lämnas	utan	att	emitterade	
aktier	eller	andra	egetkapitalinstrument	erhållits	i	
utbyte	redovisas	i	balansräkningen	som	en	ökning	av	
andelens	redovisade	värde.

Återbetalda	aktieägartillskott	redovisas	i	resultat-	
räkningen	som	utdelning.
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2014-01-01
- 2014-12-31

varav  
män

2013-01-01
- 2013-12-31

varav  
män

Medelantalet anställda

Moderföreningen

sverige 17 37% 17 37%

Totalt i moderföreningen 17 37% 17 37%

Dotterföretag

sverige 6 34% 6 34%

Totalt i dotterföretag 6 34% 6 34%

koncernen totalt 23 31% 23 31%

2014-01-01 - 2014-12-31 2013-01-01 - 2013-12-31

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

moderföreningen 8 610 513 4 085 062 8 599 176 4 064 048

(varav pensionskostnad) 1)    (1 340 273) 1)   (1 433 758)

dotterföretag 6 361 873 2 860 899 5 342 251 2 474 971

(varav pensionskostnad) (932 758) (877 890)

koncernen totalt 14 972 386 6 945 961 13 941 427 6 539 019

(varav pensionskostnad) 2)   (2 273 031) 2)   (2 311 648)

noT 2 - ansTällda och personalkosTnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

1)Till	förbundets	ordförande	utgick	ersättning	med		
48	090	kr/månad	och	till	förste	vice	ordförande	med		
12	023	kr/månad.	Till	förbundsdirektören	utgår	lön	med	
80	150	kr/månad.	Förbundsdirektören	disponerar	fri	bil	
exkl.	bensin.

2)	Av	förbundets	pensionskostnader	avser	246	750	kr	(f.å	
326	661)	gruppen	styrelse	och	förbundsdirektör.	För-
bundsdirektören	omfattas	av	samma	pensionsavtal	som	
övrig	personal.	Till	förbundets	ordförande	som	är	partiellt	

tjänstledig	från	Uppsala	stadsteater,	har	en	kompletteran-
de	premie	till	pensionsförsäkring	betalats	med	18	928	kr.	

3)	Av	dotterföretagens	pensionskostnader	avser		
249	366	kr	(f.å	249	603	)	gruppen	styrelse	och	vd.	Vd	för	
Rättighetsbolaget	och	Servicebolaget	omfattas	av	samma	
pensionsavtal	som	övrig	personal.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

2014-01-01 - 2014-12-31 2013-01-01 - 2013-12-31

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

Styrelse  
och VD

Övriga 
anställda

moderföreningen 2 297 270 6 313 243 2 266 104 6 333 072

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

dotterföretag 842 141 5 519 732 819 331 4 522 920

koncernen totalt 3 139 411 11 832 975 3 085 435 10 855 992

(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

moderförening andel kvinnor andel kvinnor

2014 2013

styrelsen 53% 60%

övriga ledande befattningshavare 40% 40%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

noT 3 - övriga rörelsekosTnader

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Koncernen 

kostnader för medlemsregistret -401 157 -436 560

representation och gåvor -75 470 -81 801

facklig utbildning -34 960 -86 775

artistkatalogen -1 105 875 -1 211 260

övrigt -1 251 194 -1 710 144

-2 868 656 -3 526 540
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noT 4 - resulTaT frÅn övriga värdepapper  
och fordringar som är anläggningsTillgÅngar

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Koncernen 

utdelning 1 724 423 1 722 935

realisationsvinst vid avyttring av aktier och andelar 7 207 540 6 007 982

realisationsförlust vid avyttring av aktier och andelar -754 360 -579 725

förvaltningskostnader -403 503 -351 654

7 774 100 6 799 537

Moderföreningen

utdelning 1 307 009 1 338 206

realisationsvinst vid avyttring av aktier och andelar 4 577 793 4 554 164

realisationsförlust vid avyttring av aktier och andelar -568 742 -424 780

Återbetalning av aktieägartillskott 1 115 000 –

förvaltningskostnader -293 098 -244 346

6 137 962 5 223 244

noT 5 - övriga ränTeinTäkTer och liknande resulTaTposTer

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Koncernen 

ränteintäkter, koncernföretag 38 324 109 712

38 324 109 712

Moderföreningen

ränteintäkter 4 789 14 535

4 789 14 535
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noT 6 - ränTekosTnader och liknande resulTaTposTer

noT 7 - boksluTsdisposiTioner, övriga

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Koncernen 

räntekostnader, koncernföretag -6 455 -3 176

-6 455 -3 176

Moderföreningen

räntekostnader -1 087 -19

-1 087 -19

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Moderföreningen

periodiseringsfond, årets avsättning -1 350 000 -1 130 000

periodiseringsfond, årets återföring 635 000 966 000

-715 000 -164 000

/noTer med redovisningsprinciper och boksluTskommenTarer



 53teaterförbundets årsredovisning 2014

noT 8 - skaTT pÅ ÅreTs resulTaT

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

Koncernen

uppskjuten skatt 67 002 -425 235

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -2 557 -16 705

inkomstskatt -2 012 479 -753 263

-1 948 034 -1 195 203

Moderföreningen

Justering av skatt hänförlig till tidigare år -1094 -14 508

periodens skattekostnad 1)    -898 874 1)   -748 403

uppskjuten skatteintäkt – -361 422

-899 968 -1 124 333

1)  aktuell skatt utgörs av:

beräknad skatt enligt skatteberäkning -898 874 -748 403

inkomstskatt (se ovan) -898 874 -748 403
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noT 9 - invenTarier

noT 10 - andelar i koncernföreTag

2014-01-01
- 2014-12-31

2013-01-01
- 2013-12-31

moderföreningen

ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början och slut 200 000 200 000

utökning av kapital – –

nedskrivning – –

200 000 200 000

Koncern Moder-  
förening

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 2 770 461 1 667 535

nyanskaffningar 428 443 364 213

avyttringar och utrangeringar -278 128 -257 716

2 920 776 1 774 032

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

vid årets början -2 292 921 -1 450 716

avyttringar och utrangeringar 278 128 257 716

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -333 890 -177 321

-2 348 683 -1 370 321

Redovisat värde vid periodens slut 572 093 403 711
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Dotterföretag / Org nr / Säte Andel i % 1) Bokfört värde

Teaterförbundets rättighetsbolag Tromb ab, 556500-3091, stockholm 100,0 100 000

Teaterförbundets service aktiebolag, 556456-6254, stockholm 100,0 100 000

200 000

Spec av moderföreningens innehav av andelar i koncernföretag

1)	Ägarandelen	av	kapitalet	avses,	vilket	även	överensstämmer	med	andelen	av	rösterna	för	totalt	antal	aktier.

noT 11 - andelar i inTresseföreTag

Koncern Moder- 
förening

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början och slut 7 277 000 7 277 000

avyttring – –

vid årets slut 7 277 000 7 277 000

Intresseföretag/org nr, säte Andelar  antal 
i %

Bokfört värde hos 
moderförening

Direkt ägda

Teatersol ab
556390-6469, stockholm

87 8,6 7 208 000

Teateralliansen
556560-8360, stockholm

340 33,3 34 000

musikalliansen
556753-8615, stockholm

100 10 10 000

dansalliansen
556706-8472,stockholm

25 25 25 000

7 277 000

Spec av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
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noT 13 - övriga fordringar

koncern
moder- 

förening

anställda lån 24 450 24 450

Tf:s fonder och stiftelser 785 435 785 435

övriga fordringar 100 672 32 783

910 557 842 668

noT 12 - andra lÅngfrisTiga värdepappersinnehav

Koncern Moder- 
förening

Ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 47 934 086 47 934 086

Tillkommande tillgångar 38 735 233 38 735 233

avgående tillgångar -35 445 830 -35 445 830

Redovisat värde vid årets slut 51 223 489 51 223 489

               Koncern          Moderförening

Specifikation av värdepapper Börsvärde eller 
motsvarande Bokfört värde Börsvärde eller 

motsvarande Bokfört värde

räntefonder 10 724 228 8 995 982 10 781 519 8 995 982

aktier 25 951 813 21 778 251 25 951 813 21 778 251

blandfonder 6 635 859 5 036 844 6 635 859 5 036 844

aktiefonder 17 222 365 15 412 412 17 222 365 15 412 412

60 534 265 51 223 849 60 591 556 51 223 489
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noT 14 - föruTbeTalda kosTnader och upplupna inTäkTer

noT 15 - andra korTfrisTiga värdepappersinnehav

Koncern Moder- 
förening

förutbetald hyra 382 375 382 375

övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 297 355 254 210

679 730 636 585

koncern moderförening

ackumulerade anskaffningsvärden

vid årets början 23 118 667 –

Tillkommande tillgångar 18 155 062 –

avgående tillgångar -15 496 440 –

25 777 289 –

ackumulerade nedskrivningar

vid årets början och slut – –

Årets nedskrivning – –

– –

redovisat värde vid årets slut 25 777 289 –

          Koncern Moderförening

Specifikation av värdepapper Börsvärde eller 
motsvarande Bokfört värde Börsvärde eller 

motsvarande Bokfört värde

räntefonder 9 844 101 9 552 374 – –

aktier och andelar i aktiefonder 18 656 543 16 224 915 – –

28 500 644 25 777 289 – –
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noT 16 - egeT kapiTal

Konfliktfond Övriga fonder Balanserat resultat

koncernen

vid årets början 17 342 320 2 529 265 33 567 321

Årets avsättning till konfliktfond 91 914 -91 914

Årets resultat 5 446 847

Vid årets slut 17 434 234 1)   2 529 265 38 922 254

Konfliktfond Övriga fonder Balanserat resultat

moderföreningen

vid årets början 17 342 320 2 489 265 27 781 112

Årets avsättning till konfliktfond 91 914 -91 914

Årets resultat 2 153 579

Vid årets slut 17 434 234 2)   2 489 264 29 842 777

Eget kapital - övriga fonder 1) Koncernen 2) Moder- 
föreningen

reservfond 2 309 703 2 309 703

reserv för 
förtroendemannaverksamhet

179 562 179 562

reservfond i dotterföretag 40 000 –

2 529 265 2 489 265

konfliktfonden motsvarar 2 752 kr per aktiv medlem. 
konfliktfondens kapital skall enligt tidigare beslut uppgå till minst 2 000 kr per aktiv 
medlem med 2002 som basår uppräknad med ändring av inkomstbasbeloppet.
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noT 17 - periodiseringsfonder

2014-01-01 - 
2014-12-31

2013-01-01 - 
2013-12-31

Moderföreningen

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009 – 635 000

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 296 000 296 000

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011 234 000 234 000

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2012 390 000 390 000

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2013 465 000 465 000

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2014 1 130 000 1 130 000

periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2015 1 350 000 –

3 865 000 3 150 000

noT 18 - övriga korTfrisTiga skulder

koncern moderförening

preliminär skatt 2 239 309 306 383

elg-lundbergs fond 209 066 209 066

stiftelser och fonder 322 673 322 673

för utdelning reserverade 
upphovsrättsmedel

26 365 924 –

avdelningsbidrag 172 640 172 640

förtroendemannamedel 1 241 010 1 241 010

övriga kortfristiga skulder 1 282 694 587 388

31 833 316 2 839 160
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noT 20 - operaTionell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

2014-01-01 - 
2014-12-31

2013-01-01 - 
2013-12-31

inom ett år 1 485 012 1 588 248

mellan ett och fem år 2 970 024 4 764 744

4 455 036 6 352 992

räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 562 439 1 588 248

noT 19 - upplupna kosTnader och föruTbeTalda inTäkTer

Koncern Moder- 
förening

arbetsgivaravgifter 1 984 594 310 590

särskild löneskatt 430 080 298 942

upplupna löner (semester- och övertidsskuld) 3 205 203 2 510 668

upplupna sociala avgifter 957 836 788 852

övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 182 690 111 689

6 760 403 4 020 741

/noTer med redovisningsprinciper och boksluTskommenTarer



/underskrifTer
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insTagram.com/scenochfilm/



konTakTa TeaTerförbundeT

Kaplansbacken	2A	(besöksadress)
Box	12710
112	94	Stockholm

08	-	441	13	00
info@teaterforbundet.se
www.teaterforbundet.se

facebook.com/Teaterforbundet
twitter.com/Teaterforbundet
instagram.se/scenochfilm


