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Styrelsen 

Under året har styrelsen bestått av Inger Hallström (ordförande), Göran Engström 

(sekreterare), Doris Carlbom (kassör), Patrik Johansson, Jan Stark, Per-Erik Andersson,  

Rolf Edlund, Bernt Lundell och Hjördis Vennerholm. Ersättare i styrelsen har varit Henrik 

Appel, Barbro Bjuhr, Jimmy Engelbrekt och Catarina Hallberg. 

 

Verksamheten 

Konserthuset har även under 2010 använts flitigt. Vi beräknar att antalet besökare under året, 

utöver biobesök, uppgått till drygt 7000 personer vid sammanlagt c:a 70 evenemang och 

sammankomster. 

Biografverksamheten har under 2010 varit mindre besökt än under de närmast föregående 

åren. Detta beror på att den pågående digitaliseringen av landets biografer gör det allt svårare 

att få tag på bra filmer i det gamla analoga formatet. Utöver de ordinarie bioföreställningarna 

på söndagar under höst- och vårsäsong har onsdagsbio och sommarbio förekommit. En 

uppskattad verksamhet, i samarbete med ABF, har varit ”Bio för daglediga” med efterföljande 

samvaro och kaffe. 

En mer detaljerad statistik rörande biografverksamheten och besökarantal i övrigt framgår av 

en särskild bilaga till verksamhetsberättelsen. Aneby Jazzklubbs och Musikskolans konserter 

har som vanligt dragit i stort sett fulla hus liksom Furulidskolans kabaréföreställningar samt 

Rotaryklubbens välgörenhetskonsert. 

 

Ekonomi 

Verksamheten under 2010 har resulterat i underskott kronor 62 880. Förlusten är 18 195 större 

än för 2009.  Totalt utfall för året är 87 399 i minskade intäkter och 69 204 i minskade 

kostnader (= 18 195) jämfört med 2009 . En viktig bakomliggande orsak är att det sämre 

utfallet på biografverksamheten jämfört med 2009 minskat bions överskott med 27 314 

kronor. En ytterligare förklaring är ökade kostnader för värme och el med 28 130 kronor. 

Minskade personalkostnader med nära 21 000 har verkat i positiv riktning på resultatet. 

Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning. Sammanlagt bokfört eget kapital 

var vid årets slut 102 276 kronor. Likviditeten uppgick till 129 070 kronor. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsåret 2010, det 18.e året i föreningens regi, visar att Konserthuset fortsatt har en 

viktig uppgift att fylla som Aneby tätorts enda större samlingslokal av icke kyrklig karaktär. 

Vi räknar med att Konserthuset efter planerad reparation samt digitalisering kommer att öka i 

betydelse för kulturutbudet i kommunen, inte minst genom de nya möjligheter till 

direktöverföring av teaterföreställningar och andra attraktioner som kommer att kunna 

erbjudas. 

Husets drift, bion och övrig verksamhet har under 2010 liksom tidigare kunnat bedrivas i 

huvudsak genom frivilliga arbetsinsatser.  

Styrelsen tackar varmt alla våra stödjande medlemmar och riktar ett extra stort tack till de som 

genom frivilliga ideella arbetsinsatser möjliggjort att Konserthusföreningen kunnat genomföra 

ännu ett rikt och varierat verksamhetsår. 
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