Verksamhetsberättelse för
Föreningen Uppsala Krönikespel,
verksamhetsåret 20 mars 2016 -26 mars 2017
Föreningen Uppsala Krönikespel har under detta verksamhetsår framfört spelet ”Ur
nattomhöljda tider” för 31:a gången. Antalet medverkande var totalt ungefär 100 personer.
Styrelse
Styrelsen har utgjorts av Birgitta Sundqvist (ordf.), Birgit Morell Landström (sekr.),
Kjell Weinius (kassör), Margareta Rosén, Daniel Olvondahl (f d Ahlm), Dan Seidegård,
Annika Kilberg-Olsson och Petter Zettergren samt Katarina Ehnmark (ständig ledamot).
Suppleanter har varit Bertil Segerström och Alexandra Andersson.
Revisorer
Revisorer har varit Marie-Louise Aarflot och Gustav Sigeman, ordinarie, samt Per Eklund,
suppleant.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Tove Landström (sammankallande), Monica Granell och
Kristina Sigeman samt som suppleant Christine Ståhl.
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden:
2016: 12 april, 28 april, 31 maj, 20 juni, 3 augusti, 18 augusti och 6 september.
2017: 16 januari, 15 februari och 26 mars.
Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 20 mars 2016 på Studieförbundet Vuxenskolan.
Försäkring
Föreningen har en egendoms-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar.
Förråd
Föreningen hyr en lokal i Odinslund nr 4 för förvaring av spelets dräkter och rekvisita. Förrådet
delas med Föreningen Gamla Uppsalaspelet och kostnaden har tidigare delats lika, men eftersom
Gamla Uppsalaspelet har lagt ner sin verksamhet, betalar numera vår förening hela hyran.
Trevliga tilldragelser
Under året har föreningen uppvaktat två högt uppskattade
medlemmar.
Daniel Ahlm gifte sig i början av sommaren. Han bytte
samtidigt efternamn till Olvondahl. Daniel uppvaktades med
en blomma vid styrelsemötet den 20 juni.
Hanna-Lisa Ek, som har deltagit i spelet sedan starten 1986,
fyllde hundra år i oktober och bjöd till stor fest ute i Funbo.
Krönikespelet representerades bland andra av vår ordförande
Birgitta Sundqvist och maken Göran samt Kjell Weinius,
Margareta Rosén, Petter Zettergren och Bertil Segerström.
Föreningens gåva var 500 kronor. Hanna-Lisa hade önskat sig
penningbidrag att sända vidare till ett utbildningsprojekt i
Indien.
Övrigt
1

Publiktillströmningen under årets spel var god, sannolikt beroende på gynnsamt väder och
medias uppbackning. Uppskattningsvis sågs de åtta föreställningarna av ca 2000 personer, varav
ca 1600 köpte biljett. Övriga åskådare satt eller stod utanför läktarna.
Avslutningsfesten hölls lördagen den 3 september i Träffpunkten, Storgatan 11.
Ett varmt tack riktas till de institutioner, organisationer och enskilda som på olika sätt har
bidragit till spelets fortlevnad och utveckling.
Uppsala den 15 februari 2017
Styrelsen för Föreningen Uppsala Krönikespel

Birgitta Sundqvist, ordförande
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