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År 2021 kommer att vara förändringarnas år när 
det gäller Kulturföreningen Tåget. 

Under året kommer en flytt ske från vårt 
nuvarande hus till nya lokaler i centrum. Detta 
ser vi som en chans till en nystart. Vi planerar 
att under hösten ha en stor invigning av våra nya 
fräscha lokaler med förhoppning att på så sätt 
locka nya medlemmar.
När vi är på plats har vi en ypperlig chans att 
börja besöka skolor igen för att göra ungdomar 
nyfikna på vår verksamhet. Under året ska en ny 
broschyr, med den nya adressen tryckas för att 
kunna sprida ordet om Tåget och vår nyöppning. 

Att flytta en hel verksamhet kräver både vilja 

Övergripande

och engagemang och det gäller att alla medlemmar 
drar sitt strå till stacken för att göra övergången 
till våra nya lokaler så smidig som möjligt. Alla 
kommer att behöva hjälpa till med att packa, bära 
och iordningställa. Föreningen förväntar sig se 
våra medlemmar göra en gemensam satsning till att 
skapa de bästa av förutsättningar.

Det är av största vikt att Kulturföreningen 
Tåget, trots flytten, bibehåller sin föreningsanda. 
Därför ska vi under året fortsätta informera våra 
medlemmar om deras rättigheter och möjligheter 
inom vår förening samt anordna medlemskvällar 
med roliga aktiviteter.

Detta år kommer som föregående vara präglat 
av Covid-19-pandemin. I vilken utsträckning får 
framtiden utvisa, men det är yttersta viktigt att vi 
som förening anpassar oss efter det rådande läget. 
Vi kunde under 2020 anpassa oss till viss del och 
bedriva delar av verksamheten digitalt, men detta år 
är vårt mål att bedriva ännu fler av våra aktiviteter 
digitalt. 

År 2021 må bli ett speciellt år i Kulturföreningen 
Tågets historia, men vi går in med energi, hopp och 
en övertygelse om att vi tillsammans kommer göra 
vårt verksamhetsår fantastiskt. 



Dans

Vi har som mål att behålla de 
nio grupperna vi har, men två av 
grupperna kanske kommer att slås 
ihop. Våra grupper jobbar med balett, 
tåspets, stepp, street, mordernt och 
jazz. 

Under 2021 vill vi försöka göra en 
dansuppvisning där alla grupper är 
delaktiga, om detta blir möjligt i 
och med covid-19. Vi har även som 
mål att sätta upp en kort variant av 
Nötknäpparen till jul där vi kan visa 
upp små smakprov av det vi gör i 
dansvagnen. Arbetet med detta är 
påbörjat och det kommer vara minst 
fem personer som koreograferar 
delaktiga. Om det går pga covid-19 
vill vi kunna visa upp lite av detta på 

offentliga platser. 

I övrigt kommer vi fokusera mycket 
på flytten, att packa ihop den gamla 
danssalen och bygga upp den nya. 

Inköp till dansvagnen scenkläder 
till Nötknäpparen. Till det portabla 
scengolvet beräknar vi 66% av 
budgeten, 27% till scenkläder och 
scenografi till Nötknäpparen, och 
7% av budgeten samlar vi till övriga 
inköp. 

Utöver detta kommer vi undanlägga 
ca 10.000kr till inköp av en 
robotdammsugare som även har 
möjlighet till svabbning. 
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Magic

Vi kommer inte som tidigare år att ha 
några pre-releaser under vårkanten 
utan kommer istället att fortsätta 
med att utveckla det interna Magic 
the Gathering-format som vi ännu ej 
namngett men som just nu går under 
namnet: Boros Highlander.
Istället siktar vi på att ha 1st pre-release 
för höst-settet där datum ej ännu är 
utlyst.

Friday Night Magic’s-samarbetet 
med SvenskaMagic ser ut att fortsätta 
men ser mer skakigt ut under 
vårkanten då Wizards of the Coast 
då och då under 2020 stängde ner 
sanktioneringsmöjligheterna för EU 
eller världen på eget initiativ för att 
inte uppmana till fysiska möten med 
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andra människor. Precis som med pre-
releasen så tänker vi att hösten blir ett 
vägmärke för nya tag även här.



2020 sög ju rent allmänt, så våran 
tanke är ju att vi 2021 ska försöka 
göra allt som vi inte kunde göra det 
föregående året. Detta involverar att se 
musikdokumentärsfilmer tillsammans, 
podda i podstudion, bygga ljud- och 
bildskapelser med skapandevagnen och 
spela in musikvideos. 

Inspelningsstudion och replokalen vill 
vi ju naturligtvis som vanligt bedriva 
verksamhet i, men vi är samtidigt 
medvetna att mycket av detta hänger på 
hur vi i Sverige klarar av den rådande 
pandemin. 

Sen ska vi ju flytta också och det blir ju 
spännande.

Musik
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Vagnen kommer ägna mycket tid 
till arbetet runt Tågets flytt till 
bryggaregatan och ordna med de 
nya lokalerna. Vi hoppas kunna 
ha cirkelverksamhet i keramiken 
parallellt med flytten; förutsatt att vi 
kan träffas i utan risk för covid-smitta.

Efter förra årets reparation av 
brännugnen kommer vagnen att 
undersöka möjligheten att hålla en 
grundkurs hur man använder ugnen på 
ett säkert sätt.

Fotogruppen siktar på en full 
cirkelgrupp under senare delen av 
2021 och medlemmarna jobbar på 
egen hand fram tills dess.

Skapande
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Teater
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Under våren 2021 kommer teatergrup-
pen från i hösten -20 att fortsätta som steg 2 
(Fortsättningsgrupp). Dessutom kommer en ny 
grupp att startas vilket blir steg 1 (Nybörjar-
grupp).

Steg 1 är öppen för alla som vill anmäla sig och 
kommer att fortsätta under hela våren. Gruppen 
arbetar med grundläggande teater- och dra-
maövningar. Vi arbetar mot att prestationer inte 
ska styra utan att man istället vågar börja lita 
till sig själv, sina impulser och det som händer i 
rummet.
I steg 2 kommer vi att arbeta mer med en fördj-
upning, bl.a. med olika texter, berättelser, mono-
loger och dialoger.

Vi har förhoppningar att vi under detta år ska 
hitta fler ledare som vill hålla i teatergrupper, 
framförallt nybörjargrupper, då intresset för 
teater är ständigt ökande hos oss. 

Teatervagnen vill under året fortsätta ha work-
shops. Önskemål har kommit upp att vi återigen 
ska ha en improvisationsworkshop och även en 
filmworkshop. Dessa önskemål ska vi givetvis 
försöka tillmötesgå. 

Våra medlemmar vill lära sig mer om arbetet 
runt omkring scenen, alltså scenografi, rekvisita, 
ljus, ljud, marknadsföring, scensminkning osv. 
Vi har planer att samarbeta med 2021 års 
sommarspel. Sommarspelsensemblen har under 
tidigare år varit uppdelad i olika arbetsgrupper 
med praktiska “bakom-scenen-arbeten”. Vi har 
en tanke att även de medlemmar i vagnen som 
inte deltar på scen i sommarspelet ändå kan vara 
med i arbetsgrupperna och lära sig det arbetet. 
Tanken i så fall är att någon med lite mer erfar-
enhet av ämnet kan vara ledare för arbetsgrup-
pen och inte bara göra det specifika arbetet till 

själva sommarspelsföreställningen utan samti-
digt lära ut kunskap kring jobbet som helhet.

Vi tycker att gå tillsammans på teaterbesök är 
både kul och lärorikt! Därför kommer vi även 
detta år satsa på ett antal teaterbesök om pan-
demin tillåter. Om improvisationsfestivalen 
“Improfest” erbjuder ett intressant utbud vill vi 
besöka den. Om inte annat har vi god kontakt 
med Borås Stadsteater och vill fortsätta besöka 
deras föreställningar.

P.g.a rådande omständigheter är det svårt att 
bedriva en planerad verksamhet då det är svårt 
att veta hur nästa år kommer att se ut.



Sommarspel
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och sommar 2021. 
Det är av yttersta vikt att deltagarna ska känna 
oavsett vilken uppgift man har, att det är en 
gemensam grupp som står bakom, hjälps åt och 
gör detta tillsammans. 
10 st offentliga föreställningar planeras att 
genomföras under sommaren 2021, på ett 
professionellt sätt med mycket publicitet. 
Alla deltagarna kommer att placeras och vara 
delaktiga i arbetsgrupper som ansvarar för 
framtagandet av scenografi, kostym, rekvisita 
samt att marknadsföra föreställningen. 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 
Kulturföreningen Tåget under arbetsprocessen 
och känna att just deras del i arbetet bidrar till att 
resultatet blir lyckat.

Efter projektet ska deltagarna ha fått förståelse för 
vilka olika delar som ingår i en större produktion 
och vikten av att ta hjälp av varandra för att nå 
det gemensamma målet. De ska ha fått många nya 
kunskaper, erfarenheter och bekantskaper som 
de kan använda i framtiden för att skapa egna 
kreativa projekt.

Det har återigen blivit dags för Kulturföreningen 
Tågets årliga sommarspel. 
I dessa tråkiga covid-tider är det extra viktigt att 
ha någonting roligt att se fram emot. Så även fast 
läget är som det är nu så planerar vi att spela teater 
under sommaren 2021. Vi kommer självklart att 
följa de råden och restriktionerna som gäller under 
föreställningarna och arbetets gång. Vi kommer även 
att erbjuda ett digitalt alternativ för publik som inte 
har möjlighet att besöka oss fysiskt.

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 inte minst nu 
finns ett stort behov från 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, men de 
har svårt att veta vart de ska vända sig och hur man 
går tillväga. Det är här vi kommer in.

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 startar med en öppen audition i början 
av 2021 som alla kan anmäla sig till. För att följa 
restriktionerna om folksamlingar kommer de som 
anmält sig sedan få en personlig tid då dom ska 
infinna sig för att göra sin audition, för att på detta 
sätt undvika trängsel. 
Målet är att minst 20 personer ska arbeta ideellt med 
föreställningen, både på och bakom scen under vår 



Öppen verksamhet
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Under våren hoppas vi på att kunna jobba med 
verksamheten som planerat och under hösten vill vi 
komma igång starkt med verksamheten på Bryggare-
gatan.

Våra spelkvällar fortsätter vi med även detta året 
med lite mer fokus och marknadsföring runt ett par 
utvalda tillfällen där vi bjuder på något extra, såsom 
tv-spel eller något specifikt brädspel för att belysa 
verksamheten och få bättre genomslagskraft.

För att utveckla spelkulturen mer på Tåget kom-
mer vi även vid några tillfälle under både våren och 
hösten ha prova på Rollspel, one shot äventyr som 
man får föranmäla sig till och där folk kan testa på 
att spela rollspel utan någon som helst förkunskap. 
Det vill vi fortsätta med då det visade sig vara väl-
digt populärt.

Sing Along-kvällarna kommer utvecklas under 
året och vi kommer att bredda utbudet från endast 
disneyfilmer till fler musikaler så som exempelvis 
Fantomen på Operan, Hair Spray och The Greatest 
Showman. Sing Along har börjat bli mer och mer 
populärt även på vissa biosalonger, så vi fortsätter 
starkt med att driva denna verksamheten vidare.

Loppis blev inte av 2020 heller så vi siktar på att 
kunna ha en loppis innan flytten. Här bjuder vi in 
folk att boka ett bord och sälja saker som det inte 
längre vill ha i ett arbetar för att jobba mer med 
ekologisk hållbarhet.

Vi ska under 2021 ha fler upcycling-pyssel där 
tanken är att skapa något nytt och användbart utav 
skräp och skrot.

Vi planerar att fortsätta samarbetet med TV-
spelföreningen Level Up för att hålla ett TV-spels-
maraton för insamling till välgörenhet. Det blir ett 
56-timmars livesänt spektakel med massor av gäster 
från olika delar av TV-spelsbranschen med olika 
tävlingar och priser för att locka fler besökare och 
tittare, detta vill vi göra efter flytten och hoppas på 

att det kan locka fler folk till våra nya lokaler.

“Lär dig baka”-dagarna kommer fortsätta fram till 
flytten, efter det får vi se hur kökssituationen ser ut 
på bryggaregatan, om det går att fortsätta till hösten 
gör vi självklart det där också.

Akustiska spelningar i fiket är något som vi bör-
jade med under 2020 och något som vi absolut vill 
fortsätta med under 2021. Och hoppas att även det 
kan vara något som lockar till den öppna verksam-
heten på Bryggaregatan.

Vi kommer också försöka få fler medlemmar in-
tresserade av att arrangera egna små verksamhet-
skvällar med sina olika intressen för att få dem 
att känna att deras intressen är viktiga för oss och 
att samtidigt visa vikten utav att vara delaktig i 
föreningslivet.

Vi vill också under 2021 uppmana alla vagnar att ha 
“prova på”-dagar för allmänheten för att utöka den 
öppna verksamheten mer, speciellt till hösten efter 
flytten.



Öppen verksamhet Budget

Perioden2021
Vald period

Gemensamt övergripande
3010  Medlemsavgift 20 000,00 kr
3020  Öppen Verksamhet 5 000,00 kr
3030  Lokaler 5 000,00 kr
3050  Försäljning av tjänster 10 000,00 kr
3099  Övriga intäkter 15 000,00 kr
Gemensamt 55 000,00 kr

Försäljning
3200  Caféförsäljning 50 000,00 kr
Försäljning (café) 50 000,00 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 250 000,00 kr

0,00 kr
Försäljningsintäkter 250 000,00 kr

Offentligrättsliga bidrag
3810  Kommunala bidrag 1 500 000,00 kr

Intäkt Totalt

Offentligrättsliga bidrag 1 500 000,00 kr 1 855 000,00 kr



Övergripande kostnader
4010  Ledare -5 000,00 kr

4020  Öppen verksamhet -7 500,00 kr Utgifter totalt
4030  Kopiering -20 000,00 kr -1 855 000,00 kr
Organisation -32 500,00 kr

Kost försäljning café etc
4200  Café inköp -30 000,00 kr
4210  Café övrigt -10 000,00 kr
Kost försäljning -40 000,00 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 -250 000,00 kr

0,00 kr
Inköp varor försäljn -250 000,00 kr

Lokalkostnader förhyrda
5040  Renhållningsavgift -8 000,00 kr
5060  Städning renhållning -8 000,00 kr
5070  Reparation underhåll lokaler -5 000,00 kr
5090  Övr lokalkostnader -8 000,00 kr
Lokalkostnader förhyrda -29 000,00 kr

Förbrukningsinvent. och mtrl
5410  Programvara -6 000,00 kr
programvara -6 000,00 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 -16 000,00 kr
6211  Telefon -1 500,00 kr
6230  Webhotell -6 000,00 kr
Post och tele -23 500,00 kr

Försäkringar övr riskkost
6310  Försäkringar -5 000,00 kr
6370  Kost bevakning/larm -16 000,00 kr
Företagsförsäkringar -21 000,00 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 Utgifter totalt
Räntekostnader o.dyl -3 500,00 kr -1 855 000,00 kr



Förslag till dagordning för Kulturföreningen Tågets årsmöte 
Söndag den 28 februari 2021 klockan 15.00

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 2020

7) Ekonomiskberättelse för 2020

8) Revisorernas berättelse för 2020

9) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Fastställande av medlemsavgiften för år 2022

11) Motioner

12) Fastställande av verksamhetsplan för år 2021

13) Fastställande av budget för 2021

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


