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HUVUDSAMMANFATTNING
Vision
Karlskogarevyn Gôrskôj - Vi underhåller dig
Värdegrund
Karlskogarevyn Görsköj värnar om att alla medlemmar behandlas lika, med respekt och fördomsfritt.
Ledorden är GLÄDJE, RESPEKT, ÖPPENHET, TILLIT och GEMENSKAP.

Styrelse
Ordförande Anette Jakobsson
Vice ordförande Robin Dahlberg - firmatecknare
Kassör Per Jakobsson - firmatecknare
Ledamot Bella Vehkamäki
Ledamot Britt Larsson
Ersättare Ida Hällberg
Revisor Micael Thuresson
Revisor Birgitta Öster
Valberedning Annika Liliegren, sammankallande och Rolf Larsson.
Styrelsens protokoll finns på föreningens hemsida, på interna sidan.
Inloggningsuppgifter krävs.
Historik
Revyförening startade sin verksamhet 1996 och har sedan dess satt upp årliga
revyer. Bregårdskolans aula och Folkets Hus har varit föreningens scener men sedan
2004 håller föreningen till i Musikpalatset med både repetitioner och föreställningar.
En ungdomsgrupp, Småkul, finns också i föreningen och gör uppsättningar när
intresse och lust finns.
Föreningen har ca 25 medlemmar i alla åldrar. Ingen medlemsavgift betalas.
Föreningen har arrangerat REVY SM vid två tillfällen 2005 och 2012 och har vid fyra
tillfällen kammat hem REVY-SM titlar.
• 2001 Vår finska vänort Sketchklassen
• 2009 Ljudet av H2O Dansklassen
• 2014 Clowndans Dansklassen
• 2015 Kreti och Pleti Karl Gerhard hatten
• 2016 Power Dansklassen
Föreningen har även tävlat vid flera RevySM i olika klasser, i semifinal och direkt i
final.

2013 fick föreningen Karlskoga kommuns Kulturföreningspris.
Föreställningar
2013 - Tärningen är kastad eller hjort e hjort
2014 - Största möjliga cirkus
2014 - YOLO – You only live once
2015 - Vilse i valfriheten
2016 - Jubileumsrevyn 20 år
2017 - Checkar in
2018 . I vått och torrt
2019 Valfritt
Intern information/kommunikation
Föreningen håller sina medlemmar informerade via FB grupper, SMS, messenger
och Epost – alla@gorskoj.se
Via Facebook skapas olika grupper för information/kontakt – ensemble,
skrivargrupp, kostym mm
Övriga uppdrag
Kulturgruppen Karlskoga kommun - Styrelsen
Medlemsregister - Katarina Laub/Anette Jakobsson
• Ev. ny adress, nytt mobilnummer eller ny mailadress meddelas snarast
LIS styrelse - Anette Jakobsson
ATSÖ styrelse - Anette Jakobsson
Kurser och utbildning
Föreningen förordar och prioriterar fortbildning och besök hos andra revyföreningar.
Medlemmar kan ansöka om bidrag till kursavgift och revybiljett.
Max 500 kr/år.
Ideell tid och ersättningar
Alla som är aktiva i föreningen är med i en ideell förening, all tid och arbete som varje
enskild medlem lägger i föreningen är ideell och sker på fritiden. Målet för föreningen
är att allt arbete är ideellt och frivilligt. Inför varje säsong efterfrågar föreningen dock
alla medverkande om ev ersättning för förlorad arbetsinkomst behövs, efter inkomna
svar ser styrelsen över summan och i förhållande till budgeten görs en kalkyl över
vad föreningen har råd att lägga på detta. Alla som på något sett deltagit under årets
produktion får två fribiljetter till årets revy, viss motprestation krävs vid vissa specifika
uppdrag.
Resor som sker i samband med revyproduktionen ersätts med 18:50 kr/mil enligt
gällande regler från Skatteverket.
Uppdragsersättning
Föreningen anlitar, vid behov, olika professionella utövare som ex regissör,
koreograf, ljusdesigner m fl. Dessa arvoderas utifrån sitt uppdrag och tids åtgång.
Producenten/erna har i uppdrag att besluta om uppdragsersättningens storlek och
vad som ingår i den.

Produktionskostnader
En budget finns för varje revyproduktion. Ansvariga för ex. scenografi, kostym,
rekvisita, ljud, ljus mm har en budget att förhålla sig till. Dessa kan antingen begära
en handkassa av föreningens kassör, lämna in kvitton och få betalt i efterhand eller
ställa en faktura till föreningen. Avstämning med inköp mot budget görs i samråd med
producent/erna.
Alkoholpolicy
I samband med föreningens sammankomster får ingen under 18 år förtära alkohol
och föreningen bjuder inte på några alkoholhaltiga drycker.
Kostymförråd Folkets Hus
Föreningen har ett kostymförråd i Folkets Hus och som medlem kan du låna kläder
mm. Ansvarig för detta förråd är Eva Britt Sönnerstam.
Nycklar till förrådet har Eva Britt Sönnerstam och Anette Jakobsson.
Förråd Musikpalatset
Föreningen har även flera förråd på Musikpalatset – garderoberna utanför köket –
ljud och ljus. Och förrådet bredvid garderoberna där tyger mm förvaras. Och förrådet
på baksidan av huset – där förvaras rekvisita och scenografi mm.
Nycklar till garderoberna har alla som har nycklar till Musikpalatset. Nyckel till
förrådet på baksidan hänger i förrådet mitt emot köket.
Ansvariga för föreningens ljus är Daniel Larsson och Per Jakobsson.
Studieförbund
Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet och rapporterar kulturprogram samt
har flera studiecirklar igång i samband med revysäsongen.
Kontor Kilsta
Föreningen hyr ett kontor på Kilsta där vi förvarar ex. datorer, skrivare mm samt
föreningens protokoll och räkenskaper. Där har vi även styrelsemöte, medlemsmöten
samt ev repetitioner.
Nyckel till kontoret har Per Jakobsson.
Ekonomi och tillstånd
• Föreningen har brutet kalender år – 1/5 till 30/4. Årsmötet ska ske senast 30/6.
• Föreningen redovisar moms.
• Föreningens bank är Lekebergs sparbank.
• Föreningen anlitar LRF för rådgivning och bokslut.
• Föreningen söker sedan 2013 eget paus serveringstillstånd för alkohol.
• Övriga intäkter är biljettintäkter, café, garderob och sponsring.
• Föreningen gör en budget inför varje nytt verksamhetsår och vid ev. vinst/överskott
efter bokslut, används detta till kursverksamhet, investeringar, RevySM och
studieresa. Vid gemensamma aktiviteter kan det förekomma en egenavgift.

Övrigt
Karlskogarevyn Gôrskôj är medlemmar i:
• LIS Lokalrevyer i Sverige
• ATR Amatörteaterns Riksförbund
• ATSÖ Amatörteatersamverkan Örebro län
• Möckelnföreningarna
Föreningen tillhandahåller fika under rep- o speltider och lunch vid helgrepetitioner
och under föreställningsperioden.
Tillsammans har föreningens medlemmar i uppdrag att se till att det finns personer
som kan vara behjälplig med matlagning, bakning och garderob. Vi ska dessutom
efter egen förmåga vara aktiv i marknadsföringsarbetet och finnas på plats vid ev.
biljettförsäljning och andra aktiviteter som föreningen håller i.
Hemsida, Facebook, Instagram
Föreningen har en hemsida www.gorskoj.se och ansvaras av Anette Jakobsson.
Karlskogarevyn Gôrskôj finns också på Facebook – ansvarig för den är Anette
Jakobsson. Föreningen har även ett Instagram konto, där alla kan lägga upp bilder.
Britt Larsson ansvarig.
Musikpalatset
Karlskogarevyn Gôrskôj är en av åtta ideella föreningar som repeterar och har
föreställningar i Musikpalatset. Föreningarna får använda huset gratis och bokar
repetitioner mm via ett bokningssystem på Musikpalatsets hemsida . Alla har ett
gemensamt ansvar att hålla efter huset. Om något går sönder – lagar den som kan
eller ser till att annan person gör det. Eller gör en felanmälan till Karlskoga kommun.
Alla föreningar har möjlighet att anordna föreningsfester i huset. Privata fester eller
andra arrangemang får hyras mot en fast avgift och hyrs då som privatperson.
Varje år gör alla föreningar en gemensam aktivitet för att få in intäkter och genom
dessa kan investeringar göras som föreningarna har nytta av.
En årlig städdag ordnas också i september.
Vid ett extra årsmöte som hölls 11/10 2017 beslutades att överlåta driften av
Musikpalatset till Karlskogarevyn Görsköj enligt en utformad överenskommelse.
Styrelsen finns fortfarande kvar och de kommer att träffas 2 ggr/år för
verksamhetsplanering. En arbetsgrupp finns under resten av året bestående av:
• Britt Larsson ordförande
• Anette Jakobsson kassör

Per Jakobsson revisor
Nycklar till Musikpalatset har följande:
• Anette Jakobsson
• Britt Larsson
• Annika Liliegren

ORGANISATION
KARLSKOGAREVYN GÔRSKÔJ

• Ordförande (Anette Jakobsson) - Anettes ansvar som ordförande i förening är att
leda och tillsammans med styrelsen fatta beslut utifrån föreningens bästa.
• Styrelse - Anette Jakobsson, Robin Dahlberg, Bella Vehkamäki, Per Jakobsson,
Ida Hällberg, Britt Larsson
• Producent (Anette Jakobsson) - Anette har utifrån
styrelsens beslut det fulla ansvaret över 2019/2020 års revy.
• Marknadsföring (Anette Jakobsson) - All typ av marknadsföring under årets
säsong kommer att gå genom Anette.
• Producentassistenter (Ritha Petri, Britt Larsson, Emma Liliegren, Annika
Liliegren) - Producentassistenternas viktiga uppgift är att hjälpa producenten (Anette)
i hennes arbete med allt runt omkring revyn. Uppgifter och ansvarsområde
kommuniceras mellan Anette och assistenterna.
• Produktionsgrupp (Anette Jakobsson, Anelija Karahodzic, Niclas
Ekholm, Amy Glaad) - Produktionsguppens gemensamma uppdrag är
att ansvara och ta fram en så bra föreställning som det bara går för att göra vår
publik nöjd.
• Regissör/er (Niclas Ekholm) - Regissören ansvarar över det sceniska och ska med
hjälp av produktionsgruppen sy ihop hela föreställningen.
• Koreograf (Anelija Karahodzic) - Nella ansvarar över all koreografi.
• Musikansvarig/a (Amy Glaad) - Amy ansvarar för det musikaliska.
• Ensemble (Per Jakobsson, Per Bodin, Nathalie Petri, Bella Vehkamäki, Britt
Larsson, Petra Holm, Martin Lewin, Ida Israelsson, Simon Tarakkamäki)
Ensemblens främsta uppgift är att lita på produktionsgruppens direktiv, respektera
varandra och efter bästa förmåga göra en så bra revy som det bara går för att
underhålla vår publik.
• Scenografi (Per Liliegren) - Pers uppgift är att ta fram en funktionell och bra scen
tillsammans med produktiosgruppen.
Foajé (Petra Rehnström) - Petra ansvarar för att foajén ska spegla resten av
produktionen.
• Kostym (Eva Britt Sönnerstam, Anette Jakobsson o Gittan) - Kostymören/erna ska
med vägledning av produktionsguppen samt egna idéer ta fram kostym till
ensemblen.
• Rekvisita (Ida Hällberg) - Ida ska efter produktionsgruppens önskemål ta fram
passande rekvisita.
• Skrivargrupp Martin Levin (ansvarig) - Martin tillsammans med skrivargruppen
ansvarar med att förse revyn med sketcher, sånger och monologer mm.
• Ljud/Ljus (Daniel Larsson, Joakim Wilhelmsson, Martin Widlund, Univentum, Åke
Norén) - Daniel och Åke kommer med hjälp av Joakim, Martin och Univentum att
ansvara för föreställningens ljud och ljus.

ÖVRIGA POSTER
• Föreställningskoordinator (Ritha Jonsson Petri, Anette Jakobsson) - Ritha och
Anette kommer att se till att allt flyter på innan, under och efter föreställningarna.
• Peruk/Smink ( Petra Rehnström)
• Program och Affisch (Industritryckeriet)
• Facebook (Anette Jakobsson) - Anette ansvarar för revyns Facebook.

• Instagram (Britt Larsson)
• Foto/Dokumentation (Gunnar Öqvist)
• Film (Thomas Sönnestam)
• Scenmästare (Rolf Larsson, Ida Hällberg) - Scenmästarnas uppgift är att se till att
allt flyter på bakom och på scenen under föreställningarna.
• Scenbygge (Per Liliegren, Rolf Larsson m.fl.)
• Hemsida (Anette Jakobsson)

