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Övergripande
Vi gick in i år 2020 med höga 
förväntningar och började med ett 
“Öppet Hus” i januari med hopp 
om att under året öka aktiviteten 
i våra lokaler och engagera våra 
medlemmar på olika sätt. Dock blev 
det en ganska tvär vändning på grund 
av coronapandemin som bröt ut i 
början av året. 

Begränsningen av besökare och 
kraven på avståndshållning gjorde att 
vi fick tänka om i vårt arbete. Redan 
under våren började dansklasser 
hållas även digitalt för att så många 
deltagare som möjligt skulle kunna 
närvara. Sommarspelet blev av i 
vår egna teaterlokal där vi parallellt 
med ett begränsat antal i publiken 
även streamade föreställningen 
“Robin Hood” via vår facebooksida. 
Vi hade även teaterrep, Magic-
träffar och spelningar online. Dessa 
digitala anpassningar har ändå 
gjort att vi haft möjlighet att hålla 
våra medlemmar delaktiga och 
engagerade under året. 

I slutet av året skärptes dock 
restriktionerna och som många 
andra ställen valde även vi att 
stänga våra dörrar men fortsätta 
med våra digitala aktiviteter. Även 
styrelsemötena har hållits via 
onlinetjänster. Med facit i hand kan 
vi konstatera att vi verkligen gjort 
vårt bästa för att bidra till att minska 
smittspridningen och samtidigt hålla 
igång vår verksamhet.

Något som blev beslutat under året 
var att Kulturföreningen Tåget 
kommer att flytta till nya lokaler på 
Bryggaregatan under år 2021. Vi har 
under 2020 haft många möten och 
planeringssamtal, både internt och 
med kommunen, för att planlägga 
denna flytt. Vi ser det som en chans 
till en nystart där vi har möjlighet 
att locka ännu fler medlemmar i nya, 
fräscha lokaler.

Nu lägger vi år 2020 bakom oss och 
blickar framåt till ett förhoppningsvis 
ljusare 2021 som kan fyllas med 
aktiviteter!



Dans
Dansvagnen har kunnat behålla tidigare sex 
grupper och vi har fått igång ytterligare en 
grupp under verksamhetsåret 2020. Dessa 
grupper jobbar med stilar som balett, tåspets, 
stepp, street och contemporary. 
För fjärde sommaren i rad hade vi tre och 
en halv vecka sommarbalett för befintliga 
balettgrupper. Sammanlagt var det 18 pass, 
varav fyra var gymträning för dansare som 
hölls på gym.
Detta utvecklar alla betydligt snabbare och alla 
lär känna varann på ett annat sätt. Det är väldigt 
uppskattat och alla känner skillnad i sin egen 
utveckling och större gemenskap med varann 
över grupperna. 

Den planerade dansuppvisningen blev på grund 
av covid-19 inställd, ihop med en del andra 
planerade aktiviteter, såsom vår julföreställning 
Nötknäpparen som nu är uppskjuten till nästa 
år. Nötknäpparen är menad både som reklam 
för oss som förening, och för att visa lite vad vi 
i dans vagnen håller på med men också för att 
det är roligt så klart!

Med restriktionerna i åtanke så har vi istället 
hållit oss till  livestream för våra klasser via 
facebook under i princip hela året, så att de 
som inte kan vara med fysiskt i danssalen ska 
få möjlighet att vara med på annat håll. Dock 
har vi aldrig varit fler i salen än restriktionerna 
tillåtit. 

När de nya restriktionerna kom vecka 45 
så körde vi helt via RUM på facebook som 
fungerar liknande som Google Meet, Teams 
eller Zoom gör. 
För dem som dansar tåskor har det skapats och 
filmats dansövningar som ger styrka och teknik 
eftersom många av de vanliga övningarna inte 
kan tränas lika bra via internet.
De som inte har haft möjlighet att dansa 
hemifrån, har kunnat låna en av Tågets andra 

lokaler och dansa själva i det rummet.  
Allting har fungerat bra och det har varit 
väldigt uppskattat att kunna fortsätta dansa 
även under pågående pandemi.
Vi har dessutom, för första gången, 
haft vagnsmöte via dansvagnens egna 
facebookgrupp.
Eftersom Tåget var stängt har även kallelse 
till mötet skett den vägen. Rolig och bra 
utveckling! 

Innan allt detta hade vi dock turen att kunna 
ha en del workshops.
Under de första veckorna i januari var 
Lisa Kleberg här och höll en workshop i 
mattoxjazz på mellanavancerad nivå och 
senare Alecsander Nilsson vars workshop var 
en blandning av balett och contemporary. 
Under sommarbaletten var Susanna 
Caldegren här och hade en balettklass och en 
tåklass.

På sommarens Prova-På-Olika-Danstilar 
var tre tjejer från vår egen verksamhet 
gästledare. Det var Saga Angwald och Sally 

Dans
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Lievesley som höll i stepp, och Madelene 
Lundholm hade freestyle. 

Dansvagnen har även börjat använda 
Discord eftersom vi tänkt åka och se 
dansföreställningar vilket som mycket annat 
blev inställt. Vi såg då istället föreställningar 
tillsammans via Discord och hann med 2 
stycken i mellandagarna.
Den 25:e december såg vi Nötknäpparen av 
Hudsons New Paltz Ballet Theater och sedan 
såg vi Matthew Bourne´s The Car Man – 
New Adventures den 27:e december. Längtan 
efter fler föreställningar växte! 
I övrigt så har vi köpt in lite scenkläder 
för streetdance. Vi har även köpt in tre 
pilatesbollar för träning och mer teknik. 
Vi hann dock ej med att köpa in vårt 
”turnégolv” så vi sköt det till starten av 
2021.

I början av året valdes en vice vagnsledare, 
Sara Camén, eftersom vår vagnsledare 
Lovisa Wiking ville dela uppdraget med en 
till.

Under 15 dagar under sommaren hade vi 
ett evenemang som hette ”Prova På Olika 
Dansstilar”. Varje dag var indelat i två pass, 
det tidiga passet var för mellanstadiet och 
det sena passet var för högstadiet. Allt var 
anpassat efter restriktionerna för covid-19.  
Stilar som man kunde prova var streetdance, 
showjazz, stepp, streetjazz, bodypercussion, 
freestyle, modern/contemporary, shuffle samt 
flamenco. 

Dans Vagnen var med på Tågets Öppet Hus i 
januari, där kunde man få se på eller prova-
på när vi tränar floorwork, street, stepp, 
balett och tåspets.

Redan i början på året så flaggade vi för spelarna 
att vi inte tänkt fullfölja planen att verkställa 
årets inplanerade pre-releaser med hänsyn till 
smittspridningen av Covid-19, såvida situationen 
inte gav goda möjligheter åt dessa större events. 

Wizards of the Coast stängde ner både 
sanktioneringsmöjligheten och FNM-
inrapporteringen under både våren och 
hösten för att inte uppmuntra möjligheten till 
sammankomster, vad detta har inneburit för oss 
Magic-spelare var väldigt marginellt. Även om 
de stora pre-releaserna har uteblivit så har vi 
själva fullbordat substitut för många FNM:er 
och våra sammankomster har under större 
delen av året varit i stort sett oförändrade mot 
föregående år ända fram till hösten då styrelsen 
tog beslutet att inte fler än två personer får sitta 
vid samma bord vid samma tillfälle vilket gjorde 
det komplicerat då vårt huvudsakliga format är 
det multiplayerbaserade Commander (f.d Elder 
Dragon Highlander).

Mycket spel och umgänge har sedan dess skett 
över Discord och Spelltable med mic & kamera.

Dans



Musik
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2019 års musikvagnsberättelse avslutades med 
meningen “Vem vet hur detta kommer sluta.”

Ja, såhär i efterhand var ju inte 2020 riktigt vad 
vi hoppats på. Men vi fick ändå gjort en hel 
del. Innan vi visste hur statens riktlinjer såg 
ut så han ju i alla fall våra band med att repa, 
några till och med en bit in på hösten innan vi 
stängde igen helt för gruppaktiviteter. 

Studion har också den fått användning under 
våren fast i mindre sällskap. Under hösten 
har enskilda individer kunnat bruka studion 
för mixning eller liknande på villkoret att de 
kommit dit en och en.

Även på gitarrbyggargruppen har haft 
möjligheten att träffat Kim en och en för att sen 
på egen hand kunna fortsätta på sina respektive 
byggen hemma.

Hoppas nästa års berättelse ser lite muntrare 
ut.

Peace out / Musikvagnen.
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2020 inleddes med massiv verksamhet i 
keramikrummet, flera grupper träffades 
regelbundet och mycket blev gjort. 
Tyvärr tvingades vi pausa alla grupper 
från mars/april på grund av pandemin. 
Ett par medlemmar har arbetat på 
egen hand resten av året men ingen 
regelbunden verksamhet har hållits.

Keramikugnen har renoverats till så 
gott som nyskick under året, vagnen 
har beslutat att alla som vill använda 
ugnen på egen hand måste gå en 
kortare handhavandeutbildning. Första 
utbildningstillfället har skjutits upp på 
grund av restriktionerna i anslutning till 
pandemin.

Fotogruppen har inte haft någon 
regelbunden cirkelverksamhet under 

året på grund av personliga skäl, istället 
har medlemmarna arbetat på egen hand. 
I början av året färdigställdes de sista 
bilderna i vår porträttserie, en utställning 
har skjutits på framtiden på grund av 
pandemin.

Vagnen har under senare delen av 2020 
börjat planera för Tågets flytt och vi har 
ett förslag till möblering av våra nya 
lokaler.
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Under rådande coronarestriktioner har 
Teatervagnen ändå kunnat
genomföra mycket av det som i 
planering var satt att göra.
Vi har arbetat med att prestation inte ska 
styra utan att man istället börjar våga lita 
till sig själv, sina impulser och det som 
händer i rummet.
Båda grupperna, nybörjar- och 
fortsättningsgruppen, fortsatte att arbeta 
under våren.
Under våren genomfördes, trots 
restriktionerna ”Länk-projektet” 
som påbörjades under föregående år. 
Dock kunde vi inte turnera och visa 
föreställningen som det var tänkt men 
vi genomförde 5 lyckade föreställningar 
på Tåget med ett coronaanpassat antal i 
publiken.

Den andra gruppen arbetade först med 
olika monologer men det var också en 

möjlighet för deltagarna i Länk-projektet att 
deltaga i denna undervisning.
Länk-föreställningen filmades och skickades 
till Riksteatern.
Avslutningen på Länk Projektet var att 
deltagarna gemensamt tittade på den 
inspelade föreställningen.
Många av medlemmarna gick sedan över till 
Sommarspelet.

Teatervagnen genomförde en gemensam 
filmkväll (en filmad föreställning från 
Dramaten)
eftersom det var svårt att gå och se någon 
föreställning fysiskt.

Under hösten startades en teatergrupp, 
i vilken vi arbetade med gemensamma 
övningar
för att sedan övergå till eget arbete.
Medlemmarna hade möjlighet att välja 
vad de ville fördjupa sig i, alltifrån sång, 
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monologer till en liten föreställning.
Tyvärr kunde vi efter 24 november inte längre ha 
fysiska möten.
En tanke var att istället skicka ut uppgifter via 
mail men det föll inte väl ut.
 
Vi har inte kunnat genomföra de planerade 
workshops p.g.a. corona utan vi har istället flyttat 
fram dem till år 2021 och hoppas på att det ska 
gå att genomföra då istället.

Sammanfattningsvis har teatervagnen haft 
ett bra år trots omständigheterna. Vi har en 
stor medlemskö på åldrar mellan 9-12, vi har 
förhoppningar om att hitta medlemmar som vill 
hålla i teatergrupper för den här åldersgruppen.
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Den öppna verksamheten har bestått av både 
planerad och oplanerad aktivitet.
De veckovisa spelkvällarna fortsatte i början 
av året med vissa inslag av lite mer planerade 
spelkvällar med tv-spel och speciellt utvalda 
spel.

Disney-Sing-along, där vi tittar på disneyfilmer 
och sjunger med i sångerna, ändrade vi lite i 
år och testade att ha vanlig musikal istället. 
Vi testade med The Greatest Showman, vilket 
var uppskattat, så vi ska i framtiden se fler 
musikaler.

Höstlovaktiviteter

På höstlovet hade vi prova-på-dag med 
halloweensminkning, där vi var väldigt noga med 
att separera grupper av människor. Man fick inte 
dela penslar eller färger så Christoffer delade ut 
provexempel utav färg, vax och latex så vi kunde 
förhålla oss till Corona-rekommendationerna.
Det var väldigt uppskattat och trots det stora 
intresset kunde alla hålla avstånd och vi höll 
antalet i lokalen lågt.



Verksamhet
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Bakning

“Lär dig baka”-dagarna har fortsatt under början 
av året med muffinsbak, kärleksmums och gör 
din egen semla på semmeldagen. Något vi 
hoppas kunna fortsätta med när restriktionerna 
lyfts.

Prova på Dungeons and Dragons

Under året har vi hunnit ha två stycken prova-
på-grupper för table top-rollspelet Dungeons 
and Dragons. Båda grupperna blev väldigt 
intresserade av att spela mer.

Spelningar

Vi hann ha en akustisk spelning i cafét i januari, 
innan corona kom till Sverige. Den var inte 
jättevälbesökt men sändes också live på vår 
facebooksida och där var responsen bättre med 
ganska många som tittade live.
Vi testade även att sända en akustisk spelning 
helt på nätet i april med ganska lyckade resultat.
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Kulturföreningen Tågets Sommarspel 2020
Robin Hood.

Visst blev det ett sommarspel även i år, dock ett 
annorlunda sådant! 

Årets sommarspel började redan den 12 mars med 
en öppen audition på Kulturföreningen Tåget som 
många modiga barn, ungdomar och vuxna sökte 
sig till. En del hade varit med på Tåget innan 
men de flesta var helt nya i detta sammanhang. 
Några hade tagit sig dit från andra städer så som 
Göteborg, vilket gjorde det extra spännande för 
oss. Efter detta var det dags för rollutdelning och 
de första teaterrepen startade under början av april.
Under tiden som vi låg i startgroparna bröt 
pandemin ut i Sverige. Vid denna tidpunkt tänkte 
vi fortfarande att det skulle gå över till sommaren 
så vi valde att fortsätta som vanligt. Dock var vi 
noga med att följa de restriktioner som framkom 
och regin lades om så att deltagarna undvek 
kroppskontakt.

Till en början var det rep två till tre gånger i 
veckan men under våren trappades det upp mer 
och mer ju närmare premiären vi kom. Utöver 

repen arbetade deltagarna för fullt i sina arbetslag. 
De hade blivit uppdelade i grupperna:  kostym, 
rekvisita och scenografi. Det var deras uppgift 
att se till så att allt detta blev färdigt i tid. Många 
hade ingen tidigare kunskap utan lärde sig och 
utvecklades under tiden de höll på. Tågets personal 
fanns såklart där också om man undrade över 
något eller behövde hjälp.

Sommaren kom och som vi nu alla vet, så var 
restriktionerna kvar på max 50 personer i en 
folksamling. Eftersom det inte var möjligt att 
få ihop ekonomin för att hyra en stor lokal med 
många sittplatser om vi inte fick ta in fler än 50 
personer, så beslöt vi oss istället för att spela 
föreställningen i våra egna lokaler. För att kunna 
hålla avstånd mellan publiken så var det endast 18 
platser till försäljning per föreställning. I samband 
med detta beslut så köptes ny teknisk utrustning in 
för att kunna livestreama föreställningarna på ett 
professionellt sätt för att nå de som inte fick plats 
eller tillhör riskgrupperna. Att se föreställningen 
via nätet visade sig vara väldigt populärt och 
många glada kommentarer trillade in. Detta är ett 
koncept som vi kommer utveckla i framtiden.
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fortsätta denna fina tradition med sommarspel finns 
definitivt.

Det har varit mycket glädjande att se hur 
deltagarna fungerat så bra ihop, trots att de är i 
olika åldrar med olika bakgrunder och många inte 
kände varandra alls när vi började. Flera deltagare 
har blivit nära vänner och börjat umgås utanför 
teatern. Det är vår uppfattning att alla har känt sig 
välkomna och accepterade för den de är. Bättre 
betyg kan man inte få tycker vi!  

Detta gör oss mycket glada för det är precis det 
som var målen med sommarspelet. 
 
 Få nya vänner som du vågar vara dig själv 
            med. 

 Känna självförtroende och få ny kunskap. 

 Få en aktiv och meningsfull fritid i en
            kreativ och drogfri milö.                  

Vi kan bara konstatera att det varit ett mycket 
lyckat om än ett väldigt annorlunda sommarspel. 

Efter lite avhopp och påhopp under resans gång 
så stod tillslut 19 stycken skådespelare från 12 
– 43 år gamla redo för premiären den 29 juli. 
Premiären klarades av galant och det inför glada 
och imponerade åskådare. ”Robin Hood” har fått 
otroligt mycket beröm och hyllningar av publiken 
och även en mycket bra recension i Borås tidning 
där man bland annat kunde läsa: 

” Kulturföreningen Tåget har skapat en smart 
pjäs, som i sitt tillyxade format gör att de unga 
amatörskådespelarna kommer till sin rätt. De 
sprudlar av energi och yster iver.” 

Efter detta gjordes ytterligare sju föreställningar 
fram tills den 9 augusti. Alla föreställningar har 
varit helt slutsålda och på webben har vi haft 
över 6 200 tittare totalt! Föreställningen har även 
fotograferats samt filmats så att alla inblandade 
kan få ett fint minne med sig i framtiden.

Många deltagare men även publik har frågat vad 
det ska bli nästa gång och sagt att de gärna skulle 
vilja vara med. Så uppskattning och intresse för att 
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Hemsida

Vår hemsida har genomgått en stor förändring 
och uppdatering. 
Två studenter som läste andra året till 
webbredaktörer på Högskolan i Borås, 
hade fått som projektarbete att hitta en 
uppdragsgivare som de skulle bygga upp en 
ny hemsida åt. De hörde av sig till oss och 
vi tackade ja. Under våren med regelbunden 
avstämning med personal och styrelse 
så gjorde de en ny design som också var 
responsiv, något som vår gamla sida inte var. 
Både vi och dem blev nöjda med slutresultatet.  

Bodaskolan

Vi blev även i år anlitade av Bodaskolans 
för att koreografera och lära ut det till alla 
9:orna som har som tradition att göra en 
avslutningsshow innan de slutar grundskolan.

Petra Andersson från Tåget och Isabel 
Schwardt med sitt eget företag arbetade med 
detta och skapa de och filmade tillsammans 
vecka 6 och vecka 7 för att komma till 
Bodaskolan vecka 8 och lära ut det mesta då. 
Vi hade några pass till men eftersom det var 
driva 9:or denna gång så ville även flera gäng 
göra egna som koreografier som vi hjälpte till 
med. 
Ett gäng ville steppa och kom till Tåget 
tillsammans ett par gånger med deras 
musiklärare och lärde sig lite grunder och delar 
av koreografi.

Sen blev det stopp så klart. Corona satte stopp 
för hela deras uppsättning så något fortsatt 
arbete på scen blev inte detta år.

Våga fråga

I februari hade vi en föreläsning här från 
Suicide Zero som heter Våga Fråga.
En medlemsutbildning med 18 årsgräns.

Där fick vi ta del av hur en kan upptäcka 
varningstecken av psykisk ohälsa och vad en 
kan göra om man misstänker att någon vän 
eller kollega har det tufft.
Våga Fråga ger verktyg man kan behöva för att 
kunna agera om någon i ens närhet verkar må 
riktigt dåligt.
Vi fick verktyg för att kunna känna igen 
varningstecken på psykisk ohälsa och hur man 
stötta.

Suicide Zeros tvåtimmars-utbildning var 
uppskattad av dem som var där och vi har nu 
även material från utbildningen uppställt i vårt 
café så att vem som helst kan ta del av det. 
En reflektion är att man bör uppdatera sig om 
materialet då och då för att hålla det ajour.

“Våga Fråga är en livsviktig utbildning, som 
första hjälpen fast för psykiska olyckor.” Så 
refererar Diana Esposito, Sveriges Radio till 
denna utbildning.



Perioden 2020-01-01 - 2020-12-31     Belopp Kr Datum 21-02-11  Sida 1

IB Förändring UB

Utskriven av Hogia Small Office

Lager och pågående arbeten
1400  Varulager 5 000,00 0,00 5 000,00
Summa Lager och påg.arbeten 5 000,00 0,00 5 000,00

Kassa och bank
1910  Kassa 2 000,00 0,00 2 000,00
1920  Plusgiro 51 354,52 -51 354,52 0,00
1940  Bankgiro 273 553,03 -88 933,27 184 619,76
1941  Övriga bankkonton 2 254 776,73 -102 216,73 2 152 560,00
Summa kassa och bank 2 581 684,28 -242 504,52 2 339 179,76

SUMMA TILLGÅNGAR 2 586 684,28 -242 504,52 2 344 179,76

Eget kapital
2060  Eget kapital -82 100,00 0,00 -82 100,00
2061  Balanserat kapital -79 567,54 0,00 -79 567,54
2069  Årets resultat -1 794,11 0,00 -1 794,11
2070  Produktionsfond -600 000,00 0,00 -600 000,00
2071  Investeringsfond -473 735,50 0,00 -473 735,50
2072  Utbildningsfond -100 000,00 0,00 -100 000,00
2073  Företagshälsovård -30 000,00 0,00 -30 000,00
2080  Utbildning Maria -5 000,00 0,00 -5 000,00
2081  Utbildning Petra -5 000,00 0,00 -5 000,00
2082  Utbildning Kim -5 000,00 0,00 -5 000,00
2083  Utbildning Christoffer -5 000,00 0,00 -5 000,00
2084  Stipendiefond -10 000,00 0,00 -10 000,00
2085  Utbildning Jonas -5 000,00 0,00 -5 000,00
Summa Eget kapital -1 402 197,15 0,00 -1 402 197,15

Avsättningar
2210  Semesterfond -100 000,00 0,00 -100 000,00
Summa Avsättningar -100 000,00 0,00 -100 000,00

Långfristiga skulder
2330  Kommunala lån -300 000,00 0,00 -300 000,00
Summa Långfristiga skulder -300 000,00 0,00 -300 000,00

Skatteskulder
2514  Ber löneskatt pensionskostnad -5 000,00 0,00 -5 000,00
Summa Skatteskulder -5 000,00 0,00 -5 000,00

Personalens skatter och löneav
2710  Personalskatt 14 705,00 2 121,00 16 826,00
Summa personalskatter o löneav 14 705,00 2 121,00 16 826,00

Övriga kortfristiga skulder
2860  Renoveringar -100 000,00 0,00 -100 000,00
Summa Övr kortfristiga skulder -100 000,00 0,00 -100 000,00

Uppl kostn & förutbet intäkter
2900  Internt kost/int -82 678,00 -10 827,00 -93 505,00
2910  Upplupna löner -132 450,74 59 200,00 -73 250,74
2940  Upplupna soc avgifter lagstad 25 203,00 -3 234,00 21 969,00
2950  Upplupna soc avgifter avtalade -180 438,39 40 640,00 -139 798,39
2955  Upplupna pensionsförsäkringar -323 828,00 3 694,40 -320 133,60
Summa Uppl kostn & förutb int -694 192,13 89 473,40 -604 718,73

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -2 586 684,28 91 594,40 -2 495 089,88

Beräknat resultat 0,00 -150 910,12 -150 910,12

 Verifikationsnummer: 1 - 96

Balansrapport Kulturföreningen Tåget



Perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 Datum 21-02-11  Sida 1

Vald period Procent Ackumulerat Procent

* = Oegentligt värde
Utskriven av Hogia Small Office

Övergripande
3010  Medlemsavgift 19 900,00 1,2 19 900,00 1,2
3020  Öppen Verksamhet 5 935,00 0,4 5 935,00 0,4
3030  Lokaler 4 150,00 0,3 4 150,00 0,3
3035  Teknikuthyrning 1 700,00 0,1 1 700,00 0,1
Övergripande 31 685,00 1,9 31 685,00 1,9

Försäljning
3200  Caféförsäljning 48 160,39 2,9 48 160,39 2,9
Försäljning (café) 48 160,39 2,9 48 160,39 2,9

Vagnar
3300  Vagnar gemensamt -93 505,00 -5,7 -93 505,00 -5,7
3305  Teater 36 811,00 2,2 36 811,00 2,2
3310  Musik 17 788,00 1,1 17 788,00 1,1
3320  Dans 36 534,00 2,2 36 534,00 2,2
3330  Skapande 17 505,00 1,1 17 505,00 1,1
3380  Magic 200,00 0,0 200,00 0,0
Vagnar intäkter 15 333,00 0,9 15 333,00 0,9

Projekt
3500  sommarspel 260 200,00 15,8 260 200,00 15,8
Projektintäkter 260 200,00 15,8 260 200,00 15,8

Övriga rörelseintäkter
3700  Öresutjämning -12,27 0,0 -12,27 0,0
Summa intäktskorrigeringar -12,27 0,0 -12,27 0,0

Offentligrättsliga bidrag
3800  Viskadalens VG-regionen 10 110,00 0,6 10 110,00 0,6
3810  Kommunala bidrag 1 166 041,37 71,0 1 166 041,37 71,0
3850  Bidrag för arbetskraft 110 256,00 6,7 110 256,00 6,7
Offentligrättsliga bidrag 1 286 407,37 78,4 1 286 407,37 78,4

Övergripande kostnader
4000  Styrelsen Kosnader -3 861,00 -0,2 -3 861,00 -0,2
4010  Ledare -11 296,00 -0,7 -11 296,00 -0,7
4020  Öppen verksamhet -15 461,00 -0,9 -15 461,00 -0,9
4030  Kopiering -11 255,00 -0,7 -11 255,00 -0,7
4040  Kopiator -3 671,00 -0,2 -3 671,00 -0,2
4099  Övriga kostnader -7 561,00 -0,5 -7 561,00 -0,5
Organisation -53 105,00 -3,2 -53 105,00 -3,2

Kost försäljning café etc
4200  Café inköp -48 275,00 -2,9 -48 275,00 -2,9
4210  Café övrigt -13 873,00 -0,8 -13 873,00 -0,8
Kost försäljning -62 148,00 -3,8 -62 148,00 -3,8

Kost Vagnar
4305  Teater -5 136,00 -0,3 -5 136,00 -0,3
4320  Dans -10 197,00 -0,6 -10 197,00 -0,6
Kost vagnar -15 333,00 -0,9 -15 333,00 -0,9

Inköp varor försäljn
4500  sommarspel -18 097,00 -1,1 -18 097,00 -1,1
Inköp varor försäljn -18 097,00 -1,1 -18 097,00 -1,1

Lokalkostnader förhyrda
5040  Renhållningsavgift -2 454,00 -0,1 -2 454,00 -0,1
5060  Städning renhållning -20 261,00 -1,2 -20 261,00 -1,2
5070  Reparation underhåll lokaler -1 741,00 -0,1 -1 741,00 -0,1
5090  Övr lokalkostnader -331,00 0,0 -331,00 0,0
Lokalkostnader förhyrda -24 787,00 -1,5 -24 787,00 -1,5

Förbrukningsinvent. och mtrl
5410  Programvara -17 673,00 -1,1 -17 673,00 -1,1
5420  Underhåll inventarier -9 093,75 -0,6 -9 093,75 -0,6
Företagsförsäkringar -26 766,75 -1,6 -26 766,75 -1,6

Övriga föreningskostnader
6090  Flytt brygghuset -5 545,80 -0,3 -5 545,80 -0,3
Speciella försäljningskostnade -5 545,80 -0,3 -5 545,80 -0,3

Resultatrapport Kulturföreningen Tåget



Perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 Datum 21-02-11  Sida 2

Vald period Procent Ackumulerat Procent

* = Oegentligt värde
Utskriven av Hogia Small Office

Kontorsmaterial och trycksaker
6110  Kontorsmateriel -5 042,48 -0,3 -5 042,48 -0,3
Kontorsmaterial och trycksaker -5 042,48 -0,3 -5 042,48 -0,3

Tele och post
6210  Internet -18 095,00 -1,1 -18 095,00 -1,1
6211  Telefon -8 424,00 -0,5 -8 424,00 -0,5
6230  Webhotell -5 164,00 -0,3 -5 164,00 -0,3
6250  Postbefordran -110,00 0,0 -110,00 0,0
Post och tele -31 793,00 -1,9 -31 793,00 -1,9

Försäkringar övr riskkost
6370  Kost bevakning/larm -26 544,00 -1,6 -26 544,00 -1,6
Företagsförsäkringar -26 544,00 -1,6 -26 544,00 -1,6

Övr externa kostnader
6980  Medlems-/föreningsavgifter -7 173,00 -0,4 -7 173,00 -0,4
Övr externa kostnader -7 173,00 -0,4 -7 173,00 -0,4

Löner kollektivanställda
7010  Löner kollektivanställda Tåget -28 602,16 -1,7 -28 602,16 -1,7
7082  Sem.löner kollektivanställda -3 780,00 -0,2 -3 780,00 -0,2
Löner kollektivanställda -32 382,16 -2,0 -32 382,16 -2,0

Löner tjänstemän
7210  Löner tjänstemän -867 206,00 -52,8 -867 206,00 -52,8
7290  Förändr,semesterlöneskuld -39 548,44 -2,4 -39 548,44 -2,4
Löner tjänstemän -906 754,44 -55,2 -906 754,44 -55,2

Kostnadsersättningar förmåner
7310  Kontanta extraersättningar -13 120,48 -0,8 -13 120,48 -0,8
7331  Bilersättningar, skattefri -453,25 0,0 -453,25 0,0
Kostnadsersättningar -13 573,73 -0,8 -13 573,73 -0,8

Pensionskostnader
7410  Pensionsförsäkringar -1 800,00 -0,1 -1 800,00 -0,1
7411  Premier kollektiva pensionsför -4 904,00 -0,3 -4 904,00 -0,3
7412  Premier individ pensionsförs -62 730,00 -3,8 -62 730,00 -3,8
Pensionskostnader -69 434,00 -4,2 -69 434,00 -4,2

Sociala avgifter enl lag
7510  Lagstadg sociala avgifter -300 779,00 -18,3 -300 779,00 -18,3
Sociala avgifter enl lag -300 779,00 -18,3 -300 779,00 -18,3

Övriga personalkostnader
7620  Sjuk och hälsovård -8 498,00 -0,5 -8 498,00 -0,5
7690  Övr personalkostnader -10 895,00 -0,7 -10 895,00 -0,7
Övriga kostnader -19 393,00 -1,2 -19 393,00 -1,2

Räntekostnader o.dyl
8490  Övr finansiella kostnader -1 421,00 -0,1 -1 421,00 -0,1
Räntekostnader o.dyl -1 421,00 -0,1 -1 421,00 -0,1

Bokslutsdispositioner
8890  Övr bokslutsdispositioner -172 611,25 -10,5 -172 611,25 -10,5
Summa Bokslutsdispositioner -172 611,25 -10,5 -172 611,25 -10,5

Beräknat resultat -150 910,12 -9,2 -150 910,12 -9,2

 Verifikationsnummer: 1 - 96

Resultatrapport Kulturföreningen Tåget



2020

3200  Caféförsäljning  48 160,39 Kr

4200  Café inköp - 48 275,00 Kr
4210  Café övrigt - 13 873,00 Kr
Kost försäljning - 62 148,00 Kr

Resultat café 13 987,61 kr-                            

Vagnar
Kostnader

4305  Teater - 5 136,00 Kr
4320  Dans - 10 197,00 Kr

Intäkter

3305  Teater  36 811,00 Kr
3310  Musik  17 788,00 Kr
3320  Dans  36 534,00 Kr
3330  Skapande  17 505,00 Kr
3380  Magic   200,00 Kr

Till 2021
 Teater 31675,00
Musik  17 788,00 Kr
 Dans 26337,00
 Skapande  17 505,00 Kr
Magic   200,00 Kr

Totalt 93 505,00 kr                            




