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Som en förlängning av 2018 års uppdrag att 
informera våra medlemmar om deras möjligheter 
inom föreningen, vill vi 2019 fokusera på temat 
demokrati. Vi ser att fler och fler ungdomar 
intresserar sig för demokrati och mänskliga 
rättigheter och vill ge dem en chans att utveckla 
detta.

Något annat som vi ser att våra ungdomar 
brinner för är miljön, därför vill vi också ha ett 
hållbarhetstema under året. Som förening ska vi 
arbeta för att bli mer miljövänlig samt utveckla 
verksamheter med ett direkt fokus på miljö 
genom bl.a workshops och föreläsningar. 

Som vi alla vet är våra medlemmar det 
viktigaste vår förening har; därför kommer 
styrelsens arbete med att engagera medlemmar 
och vårt stöd för de som vill bli ledare fortsätta. 

Plan

Övergripande
Det ska finnas möjlighet för de som vill lära 
sig mer om föreningsliv i allmänhet och vår 
förening i synnerhet. 

Vi vill att caféet blir en naturlig plats för alla 
verksamheter att mötas. Därför vill vi göra 
vårt fik till en ännu mer tilltalande plats att 
vistas på. Vi vill uppdatera vår inredning och 
ordna en utställningsplats som alla verksam-
heter kan använda sig av. 

Dessutom planerar vi att ha mer regelbunden 
aktivitet inom den öppna verksamheten, 
så våra medlemmar ska veta att det några 
dagar i veckan alltid finns en aktivitet att 
kunna delta i. 



w w w . t a g e t . s e

Torsdagar blir pysslekvällar, här kommer 
man kunna komma och pyssla, ibland har vi 
en workshop där någon kommer och lär oss 
saker, ibland lär vi av varandra och ibland kan 
vi även lära oss genom att testa själva.

Att lära sig baka är väldigt populärt idag, så 
det tänkte vi också ge oss i kast med. Vi bakar 
tillsammans bullar, vetelängder, småkakor och 
sedan får alla som varit med och bakat ta med 
sig godsakerna hem.

På de olika högtiderna som Påsk, Halloween 
och Jul planerar vi ha speciella aktiviteter, så 
som att göra eget påskpynt, läskiga masker 
och annat kul. Det kommer då även att finnas 
bakning, dans, sång eller film som passar in på 
högtiden.

Vi kommer i samarbete med föreningen Level 
Up att hålla ett TV-spelmaraton på Tåget, för 
insamling till välgörenhet. Under denna 56 
timmar långa stream kan folk komma och vara 
livepublik samt även ta del utav att spela spel 
själva i en spelhörna. Gäster från alla olika 
delar av TV-spelbranschen kommer och 
spelar, kommenterar och föreläser om vad de 
gör inom spelvärlden. Utöver denna välgör-
enhetsstreamen så kommer också Level Up 
komma hit och ha tv-spelkvällar där man kan 
komma och testa på lite tv-spel.

Vi vill också blåsa liv i TågCon, vårat egna 
bräd-spelskonvent där vi hoppas på att ha 
några spel-butiker som utställare. Vi vill även 
se till att det finns många saker att prova på 
både för nybörjaren och för den inbitna bräd-
spelaren. Brädspel, rollspel, tävlingar och lek 
för alla åldrar.

Under året kommer vi jobba för att utöka den 
öppna verksamheten ännu mer och göra den 
mer anpassad och tillgänglig för yngre person-
er. Vi planerar att jobba med både nya roliga 
aktiviteter samt att utveckla de redan befintli-
ga, bl.a genom att vara lyhörda på besökarnas 
idéer och intressen.

Vi kommer fortsätta att ha spelkvällar varje 
onsdag, dessa ska vi utveckla med att köpa in 
lite nya spel med fokus på att de ska vara lätta 
att förstå och kan spelas utav en yngre mål-
grupp.

Disney Sing Alongen kommer också att vara 
kvar och fortsätta med klassiker från 90-talets 
guldera av Disney-musikaler fram tills dagens 
titlar som Frozen och Tangled. Utöver dessa 
filmkvällar kommer vi även ha vanliga film-
kvällar där vi tittar på film tillsammans och 
efteråt diskutera vi filmen, om vad som var bra 
och vad som tilltalade oss med den.

Fotoworkshopen som Henrik Bengstsson 
gjorde i höstas kommer tillbaka med del 2-4 
där vi kommer att gå in mer på systemkamera, 
kamerainställningar, studiouppsättning, ljus 
och blixtar där man kan vara med även om 
man inte varit med tidigare gånger.

Vi har en bra scen i fiket som har många 
användningsområden där vi under året bland 
annat planerar att ha flera akustiska spelningar 
med en bokad akt och resten av kvällen open 
mic. Vi vill också börja ha fler spelningar i 
Stora salen och låta banden som repar här och 
även band utifrån komma och få chansen att 
komma ut ur replokalerna, något vi tror är 
viktigt på grund utav bristen på livescener här 
i Borås.

Öppen verksamhet
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Dans
Dansvagnen har som mål att hålla 6 
grupper i veckan plus 2 stycken grupper som 
arbetar två fredagar av fyra i snitt.
Där jobbar vi med de befintliga grupperna 
klassisk balett, tåspetsträning, street och lite 
andra dansstilar, street /modern och stepp.

Vi kommer fortsätta arbeta med det 
koreografiska material som vi har påbörjat 
under 2018. Förhoppningsvis blir det lite 
tillfällen att visa upp dessa. Vi hoppas också på 
att kunna utöka gruppantalet under 2019.

Vi kommer att ha workshops och prova-på 
tillfällen med pedagoger utifrån och befintliga 
kunniga på Tåget.

Flashmobs vill vi fortsätta att skapa och gärna 
tillsammans med andra aktörer eller event i 
Borås.

Förutom att bocka av lite på vår to-do-list, 
så som att sätta upp de sista akustikplattorna,  
reparera can-cankängorna, köpa in scenkläder, 
köpa in några få saker som är kvar för 
träningsutrustning och trycka upp vår Roll-Up, 
så behöver vi fixa mattan i salen som är en 
sådan återkommande utgift.
Vi vill även köpa in fler steppskor i vissa stor-
lekar så att alla kan vara med och likaså utöka 
vårt parti för karaktärskor som just nu används 
av en av grupperna för koreografi men som 
även användes för flamenco och många andra 
stilar.

Vi har även pratat om att åka och titta på dans- 
föreställningar tillsammans.

Till sist har vi tankar om att läsa på lite om EU-
utbyten mellan ungdomsgrupper. Vi ska se om 
vi kan ta till oss ett sådant EU-utbyte och exem-
pelvis åka till Spanien och träna dans i en vecka 
och sedan får de komma hit för att träna hos oss 
en vecka.

Energin och fantasin sprudlar så det ska bli 
spännande att se hur 2019 kommer se ut.

Öppen verksamhet
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Vårt ständiga ljudskapande i vår replokal ska 
naturligtvis fortgå med en förhoppning på 
lite nya medlemmar som vill hjälpa oss in the 
ongoing battle against silence. 

Några mindre uppgraderingar kommer 
naturligtvis ske efter behov under året som 
komma skall.

Vi kommer fortsätta att arrangera 
spelningar i samarbete med Screamforme 
Bookings för att få lite fart på Boråspublikens 
puls med hjälp av lite tuffare musik.

Sist men inte minst kommer vi i 
samarbete med teatervagnen fortsätta ha fler 
studioträffar där vi djupdyker och lär oss mer 
om hur vi skapar radioteater.

Vi tänker låta oss börja året med att 
informera våra musikintressenter om 
vår plan för musikdokumentärs-
tittande. Vi kommer ta emot önskemål 
om musikrelaterade dokumentärfilmer 
som vi sedan kan avnjuta tillsammans 
en afton per månad.

Sedan kommer vi sätta igång med Kft 
Sessions på riktigt detta år. Vad är då 
Kft Sessions? Jo, det är tillfällen 
då vi bjuder in musiker / band att 
komma hit för att framföra tre låtar och 
svara på tre frågor framför 
kameror för att sedan lägga ut detta på 
vår Youtubekanal. Tanken är att musiker 
/ band ska få en möjlighet att visa upp 
sig och sina musikaliska 
förmågor live via internet för att på så 
sätt hjälpa dem med att lättare sprida sitt 
material världen över.

Musik
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Magic

Magicvagnen planerar att hålla i fyra större prerelease-event under året.

Första halvan utav årets fredagar har inbokade Friday Night Magic på Tåget i de 
formaten som spelarna bestämmer dagarna innan. 
Andra halvans Friday Night Magics kommer bokas om det visar sig att intresset var 
tillräckligt stort i den första halvan.

Det kommer troligen ske Commanderspel på Tåget under året som sker spontant 
på spelares initiativ, det brukar främst vara Onsdagar och Söndagar som lockar till 
denna typen av spel.

Söndagsdrafter kommer ske de söndagar då intresset för sådana är tillräckligt stora 
för att få ihop spelare att kunna förverkliga dem.

Magicspelare har lagt fram ett önskemål till styrelsen om att antingen köpa in ett 
bord eller att bygga ett själva som passar behovet eller är skräddarsytt för 
Commander-spel men även för Drafter.
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Teater

Året på Tåget kommer startas med att en av 
våra teatergrupper kommer att spela föreställ-
ningen ”Kvarsittningen” som de jobbat med 
under föregående året. Två föreställningar är 
spikade och eventuellt kommer fler läggas till. 

Under hösten 2018 startades en ny teatergrupp 
med en blandning av nybörjare och personer 
som avancerat från tidigare teatergrupper. 
Denna gruppen kommer att fortsätta även nästa 
år. Planen är  att det även ska startas en mono-
loggrupp, dvs en grupp som ska arbeta fokuser-
at med monologer för att få testa på hur det är 
att jobba med en text där det inte finns någon 
motspelare.

Det finns många i teatervagnen som tycker 
det är kul med improvisation och teatersport. 
Därför vill vi försöka göra mycket av det under 
året och det finns olika idéer på utförande. Vi 
har bland annat pratat om workshops inom äm-
net eller att vi träffas en dag och testar på olika 
övningar som vi sedan visar upp nästa dag, al-
ternativt att vi bestämmer att en dag i veckan är 
en improvisationsdag där alla som vill spontant 
kan delta utan föranmälan.

Det finns fler idéer på workshops. Teatervagnen har 
bland annat pratat om att ordna workshop i film-
skådespeleri och använda våra nya filmkameror eller 
workshop i röst och andning samt tekniken bakom att 
spela in radioteater som vi kanske kan också kan göra i 
samarbete med musikvagnen.

I vagnen är vi överens om att besöka andra teatrar och 
se andras teaterföreställningar både är roligt och ut-
vecklande. Ett mycket uppskattat event som vi besökt 
de senaste åren har varit den internationella improvisa-
tionsfestivalen ”Improfest” som vi även detta året 
tänker besöka. Vagnen skulle också vilja söka sig 
utanför Borås och kanske göra ett besök på en teater i 
Göteborg.

Det finns ett stort intresse för teater just nu. Målet för 
2019 är att alla som intresseanmält och står i kö till 
att medverka i en teatergrupp ska få göra det. Vi ska 
försöka hitta fler ledare som kan hålla i regelbundna 
teaterträffar.



Vagnen vill under 2019 försöka hitta en 
ledare/lärare till keramikverksamheten. 
Därefter kan vi planera regelbunden 
keramikverksamhet.

Fotogruppen kommer fortsätta arbetet med 
cyanotypi-porträtt med målet att ha en 
utställing under 2019. Två cirklar och en 
handfull workshoppar/föreläsningar 
planerar man hinna med.

Vi vill fortsätta på 2017 års spontankonst 
i fiket med en eller ett par målardukar där 
vem som helst bidrar.

Det finns tankar på en cirkel alternativt 
några workshoppar inom 3d-skrivare/
utskrifter.

w w w . t a g e t . s e

Skapande
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Sommar/höstspel
Det har återigen blivit dags för oss på Kulturföreningen Tåget att göra vårt årliga sommarspel, 
som i år även blir ett ”höstspel”. 
Denna gången har vi planerat att göra två föreställningar, en till sommaren och en under hösten.
Till sommaren sätter vi upp föreställningen ”Fem gånger gud” av Jonas Hassen Khemiri. Det är en både gripande 
och humoristisk pjäs som riktar sig till ungdomar och vuxna. Till hösten blir det en klassisk fars i Broadwaysuccén 
”Skvaller” av Niel Simon, som alla åldrar kan skratta med i. 

Vårt syfte med projektet är att samla upp alla de ungdomar som vill engagera sig och göra något kreativt tillsammans 
och låta dem få prova på att göra en stor produktion och få lära sig alla delar som ingår i detta. Vi upplever att det 
finns ett stort behov från just ungdomar att ha något meningsfullt att göra på sin fritid. I vissa fall är också det en väg 
bort från en negativ livssituation. Det är så många unga som har så mycket kreativitet och som behöver och vill få 
utlopp för detta, med de har svårt att veta vart de ska vända sig och hur man går till väga. 

I ett så här stort projekt, som detta är, måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken för att helheten ska bli lyckad. 
Deltagarna har olika åldrar, erfarenheter och bakgrunder, men här jobbar de alla tillsammans mot samma mål. Det blir 
då också ett naturligt sätt att motverka utanförskap, skapa nya kontakter och främja integrationen. 
De får även en personlig utveckling inom gruppen i en kreativ och drogfri miljö på Kulturföreningen Tåget.

Projektet tar sin början med en öppen audition som alla kan komma till. Deltagarantalet kan vara näst intill obegrän-
sat, då de som kanske inte kommer med i just dessa två föreställningar kommer att bli erbjudna en plats i en nystartad 
teatergrupp, som fokuserar på deras utveckling och vilja. De kommer även att få vara med i arbetsgrupperna för de 
respektive pjäserna samt ha uppgifter bakom scen under föreställning så som att sköta ljud och ljus. 

10 st offentliga föreställningar var från de båda ensemblerna planeras att genomföras under sommaren och hösten 
2019. Alla deltagarna kommer att placeras och vara delaktiga i arbetsgrupper som ansvarar för framtagandet av sce-
nografi, kostym, rekvisita samt att marknadsföra föreställningarna. Deltagarna samarbetar i sina arbetsgrupper för att 
tillsammans hitta lösningar på problem och uppgifter. De ges inga givna ramar utan endast ett gemensamt mål. De 
ska känna sig stöttade av personalen på Tåget under arbetsprocessen och känna att just deras del i arbetet bidrar till att 
resultatet blir lyckat.
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Sommarskola Dans
Vi har vid olika tillfällen fått in önskemål om det och 
verksamhetsledaren har under många år velat 
arrangera en längre intensivperiod där man kan dansa 
flera timmar om dagen. Där kommer man även få teori, 
anpassad styrketräning, mindfullness, bra kostlära för 
dansare, lära sig olika typer av stretch, testa andra 
dansstilar, lära sig olika sätt att räkna musik på och 
med det lättare få struktur för koreografiskt skapande 
och mycket mer.

Det kommer ingå mat och delar av dresscode. Alla 
lärare kommer från Göteborg med omnejd och är 
professionella lärare eller dansare med gedigen 
bakgrund.

Det finns tre olika inriktningar att anmäla sig till och 
inom dem tre olika nivåer.
Inriktningarna är Balett/Modern, Street/Jazz och Show/
Jazz. 
Nivåerna är nybörjare/Fortsättning, fortsättning och 
mellanavancerad.
Det blir alltså 9 klasser sammanlagt och max 14 
deltagare i varje klass som det finns möjlighet till.

Tanken är att man i Borås ska kunna anmäla sig till 
någon sådant här och få väldigt bra undervisning under 
tre veckor på sommaren och inte behöva söka sig ut i 
halva Sverige för det. Även om det är placerat i Borås 
så får givetvis alla i Västragötalands regionen delta. 
Behöver man då boende så får man fixa det själv.

Tanken är också att det ska finnas möjlighet för de som 
älskar att dansa ska kunna samlas i ett forum på detta 
sätt och träffa många andra likasinnade. Utbyta tankar 
och ideér och lära känna nya människor och skapa nya 
kontakter.

Vi jobbar också på möjligheten att 
nyanlända ensamkommande ungdomar och unga som 
inte trivs i skolan av olika anledningar ska kunna delta 
i detta. De som ej kan språket kan alltid kommunicera 

via dans eller dansens terminologi om de har dansat 
förut. Det är ett bra sätt att träffa andra svensktalande 
eller likasinnade för att utvecklas på många olika plan.
Vi kommer jobba med teamkänsla så att alla känner sig 
välkomna och trygga i det.

Vi vill försöka hålla så många som möjligt av teori-
passen och klasserna ”Prova på andra dansstilar” uppe 
på Kulturföreningen TÅGET så att man på det sättet 
lär känna huset och kanske vill vara här och se vad det 
finns för möjligheter här.

Främst är det ju dansglädjen som ska spegla hela 
Sommarskolan och möjligheterna för dem i Borås med 
omnejd att få delta i något sådant. Här kommer alla 
utvecklas både som individer och som grupp. Givetvis 
inom dansen men även på många andra plan

Det här kommer kosta en del för varje deltagare 
men vi söker också externa pengar för att kunna 
subventionera.

Vi har ett samarbete med Svensons Hälsocenter, 
Regionteater väst, Dansbutiken och givetvis vårt 
studieförbund Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi kommer hålla till i olika lokaler i stan för att få 
plats. 

Vi hoppas att folk vill delta på detta nu så att det kan gå 
av stapeln äntligen!



Budget

Perioden 2019
Vald period

Gemensamt övergripande
3010  Medlemsavgift 25 000,00 kr
3020  Öppen Verksamhet 5 000,00 kr
3030  Lokaler 5 000,00 kr
3050  Försäljning av tjänster 15 000,00 kr
3099  Övriga intäkter 15 000,00 kr
Gemensamt 65 000,00 kr

Försäljning
3200  Caféförsäljning 85 000,00 kr
Försäljning (café) 85 000,00 kr

Vagnar
3305  Teater 75 000,00 kr
3310  Musik 15 000,00 kr
3320  Dans 40 000,00 kr
3330  Skapande 5 000,00 kr
3380  Magic 2 500,00 kr
Vagnar intäkter 137 500,00 kr

Övergripande Projekt
3500  sommarspel
Sommarskola Dans 
Ukm
Försäljningsintäkter

250 000,00 kr
100 000,00 kr

5 000,00 kr
255 000,00 kr

Offentligrättsliga bidrag
3810  Kommunala bidrag 1 515 000,00 kr Intäkt Totalt

Offentligrättsliga bidrag 1 515 000,00 kr 2 020 000,00 kr



Övergripande kostnader
4010  Ledare -10 000,00 kr

4020  Öppen verksamhet -10 000,00 kr

4030  Kopiering -20 000,00 kr

Utgifter totalt 
-2 020 000,00 kr

Organisation -40 000,00 kr

Kost försäljning café etc
4200  Café inköp -50 000,00 kr
4210  Café övrigt -15 000,00 kr
Kost försäljning -65 000,00 kr

Kost Vagnar
4305  Teater -75 000,00 kr
4310  Musik -15 000,00 kr
4320  Dans -40 000,00 kr
4330  Skapande -5 000,00 kr
4380  Magic -2 500,00 kr
Kost vagnar -137 500,00 kr

Inköp varor försäljn
4500  sommarspel
Sommarskola Dans 
4510  UKM
Inköp varor försäljn

-250 000,00 kr
-100 000,00 kr

-5 000,00 kr 
-255 000,00 kr

-8 000,00 kr
-8 000,00 kr
-5 000,00 kr

-16 000,00 kr

Lokalkostnader förhyrda
5040  Renhållningsavgift
5060  Städning renhållning
5070  Reparation underhåll lokaler
5090  Övr lokalkostnader
Lokalkostnader förhyrda -37 000,00 kr

Förbrukningsinvent. och mtrl
5410  Programvara -8 000,00 kr
programvara -8 000,00 kr

Reparation och underhåll
5500  Övriga reparationer -4 000,00 kr
Reparation och underhåll -4 000,00 kr

Frakter, transporter
5700  Frakter/transporter -1 500,00 kr
Frakter, transporter -1 500,00 kr

Kontorsmaterial och trycksaker
6110  Kontorsmateriel -3 500,00 kr
Kontorsmaterial och trycksaker -3 500,00 kr

Tele och post



6210  Internet -25 000,00 kr
6211  Telefon -3 000,00 kr
6230  Webhotell -6 000,00 kr
Post och tele -34 000,00 kr

Försäkringar övr riskkost
6310  Försäkringar -8 000,00 kr
6370  Kost bevakning/larm -20 000,00 kr
Företagsförsäkringar -28 000,00 kr

Övriga externa tjänster
6570  Licenser -8 000,00 kr

-8 000,00 kr

Övr externa kostnader
6980  Medlems-/föreningsavgifter -6 000,00 kr lis
Övr externa kostnader -6 000,00 kr

Löner kollektivanställda
7010  Löner kollektivanställda Tåget -16 500,00 kr
7082  Sem.löner kollektivanställda -2 000,00 kr
Löner kollektivanställda -18 500,00 kr

Löner tjänstemän
7210  Löner tjänstemän -900 000,00 kr
7290  Förändr,semesterlöneskuld -15 000,00 kr
Löner tjänstemän -915 000,00 kr

Pensionskostnader
7411  Premier kollektiva pensionsför -15 000,00 kr
7412  Premier individ pensionsförs -28 000,00 kr
Pensionskostnader -43 000,00 kr

Sociala avgifter enl lag
7510  Lagstadg sociala avgifter -304 000,00 kr
Sociala avgifter enl lag -304 000,00 kr

Övriga personalkostnader
7620  Sjuk och hälsovård -5 000,00 kr
Övriga kostnader -5 000,00 kr

Övr ränteint o.dyl.
8310  Ränteintäkter 0,00 kr
Övr ränteint o.dyl. 0,00 kr

Räntekostnader o.dyl

8490  Övr finansiella kostnader -3 500,00 kr

Räntekostnader o.dyl -3 500,00 kr

Utgifter totalt
-2 020 000,00 kr



Förslag till dagordning för Kulturföreningen Tågets årsmöte 
Måndag den 18 februari 2019 klockan 18.30

1) Mötets öppnande

2) Mötets stadgeenliga utlysande

3) Fastställande av röstlängd

4) Fastställande av dagordning

5) Val av mötesfunktionärer

 a) Ordförande
 b) Sekreterare
 c) 2 stycken justerare
 d) 2 stycken rösträknare
 
6) Verksamhetsberättelse för 2018

7) Ekonomiskberättelse för 2018

8) Revisorernas berättelse för 2018

9) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Fastställande av medlemsavgiften för år 2020

11) Motioner

12) Fastställande av verksamhetsplan för år 2019

13) Fastställande av budget för 2019

14) Val av kassör på 2 år

15) Val av 5 stycken styrelseledamöter på 1 år

16) Val av 3 stycken styrelsesuppleanter på 1 år

17) Val av 2 stycken revisorer på 1 år

18) Val av 2 stycken revisorssuppleanter på 1 år

19) Val av 3 stycken till valberedning

20) Utdelning av stipendium

21) Övriga frågor

22) Mötets avslutande


