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Förvaltningsberättelse 2020 
 
Information om verksamheten 
Centrum för dramatik (ideell förening), organisationsnummer 802429-2636, (CFD), 
grundades 2005 efter ett initiativ av Sveriges Dramatikerförbunds medlemmar. Föreningen är 
en så kallad centrumbildning inom kulturområdet med anslag från Statens kulturråd för 
arbetsförmedlande verksamhet. Från 2008 har verksamhet bedrivits från kontoret i 
Stockholm. 2014 tillkom ett regionalt kansli i Skåne med kontor i Kulturhuset Mazetti i 
Malmö. 2018 kunde regional verksamhet i Stockholmsregionen startas i Blå Tornet.  
 
CFD arbetar med att förmedla uppdrag till yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och 
översättare inom scen, film, tv, radio/audio, spel och andra medier. Vidare arrangerar CFD 
kompetensutveckling för medlemmarna, informerar om aktuella stipendier, seminarier och 
utlysningar mm inom branschen genom nyhetsbrevet Manusfolket. Föreningen driver också 
projekt för att bredda arbetsmarknaden och skapa fler arbetstillfällen för medlemmarna.  
Den 31 december 2020 hade Centrum för dramatik 289 medlemmar. 
 
Främjande av ändamålet 
Under året har CFD arbetat med att förmedla uppdrag till yrkesverksamma dramatiker och 
manusförfattare. Ett flertal kompetensutvecklingstillfällen för medlemmarna har arrangerats 
och nyhetsbrevet Manusfolket med omvärldsbevakning har sänts ut till medlemmarna. 
Nyhetsbrevet Dramatik i skolan har sänts ut till kommuner, kultursekreterare och skolor. 
Flera projekt för att bredda arbetsmarknaden för medlemmarna har genomförts under året: 
Manuscoach – en nyckel till stärkt manusutveckling, Digital omställning på litteratur-, 
dramatik- och serieområdet, och Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen. Samverkan med 
övriga centrumbildningar, AF Kultur Media, Region Skåne, Stockholm och Västra Götaland 
och en lång rad organisationer har genomförts.  
 
Pågående projekt 
Projektet Manustimmen i Väst beviljades 116.000 kr i projektbidrag från 
Västragötalandsregionen för 2020. På grund av coronapandemin beviljades anstånd med 
genomförandet av projektet till och med 2021-06-30. Projektet genomförs under våren 2021 
med anpassningar för genomförande av smittsäkra eller digitala skolbesök för de skolor som 
så önskar.  
 
Väsentliga händelser under året 
Coronapandemin slog till i mars 2020 och har inverkat starkt på medlemmarnas 
arbetsmarknad genom stängningen av teatrar och en stor osäkerhet kring 
inspelningsmöjligheter och kultursektorns fortsatta möjligheter till intäkter. Många uppdrag 
inom tilläggsförsörjning för medlemmarna har också försvunnit under pandemin. Centrum 
för dramatik har deltagit i en lång rad möten nationellt och regionalt och besvarat enkäter för 
att sprida kunskap om medlemmarnas arbetssituation under pandemin till kulturens 
bidragsgivare. Ett utbud av digitala workshops att erbjuda skolor under pandemin har tagits 
fram och marknadsförts till skolor och fritidsverksamheter. Flera kompetensutvecklings-
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insatser för medlemmarna har genomförts. Information om möjliga stöd att söka under 
pandemin har löpande sänts ut till medlemmarna med nyhetsbrevet Manusfolket.  
 
Centrum för dramatiks styrelse 
Styrelsen har under 2020 haft följande sammansättning: 
 
Birgit Hageby Ledamot, ordförande 
Ola Höglund Ledamot 
Robert Jelinek Ledamot 
Daniela Kullman Ledamot 
Magnus Lind Ledamot 
Susin Lindblom Ledamot, representant för Dramatikerförbundet 
Anna Siegård Ledamot 
Elisabeth Croneborg Suppleant 
Petra Norman Suppleant 
 
Revisorer 
Auktoriserade revisorer 
Jan Gustafsson Peter Johansson 
Ordinarie  Suppleant 
Moore Allegretto AB Moore Allegretto AB 
 
Medlemsrevisorer 
Ture Rangström Augustin Schauermann 
Ordinarie Suppleant 
 
Anställda 
Isabella af Klintberg Verksamhetsledare 
Kelly Wedin Förmedlare/assistent 
Ammy Kjellsdotter Åström Regional samordnare/förmedlare 
 
Verksamheten har bedrivits från kontoren fram till början av mars 2020 då de anställda har 
arbetat hemifrån på grund av smittorisken för Covid-19. Kontorsplats hyrdes i Ystad under 
perioden april-juni och augusti-december för att undvika smittorisk vid resor till Malmö.  
 
Resultat och ställning 
Föreningens verksamhet bekostas av medlemsavgifter och verksamhetsbidrag från Statens 
Kulturråd, Region Skåne och Region Stockholm samt projektbidrag. Medlemsavgiften har 
under året varit oförändrad, 240 kr, då styrelsens bedömning är att många medlemmar 
förlorat inkomster som ett resultat av pandemin, och att det därför är extra viktigt att så 
många som möjligt ska kunna stanna kvar eller gå med i föreningen. Under året har också 
särskilt stöd med anledning av coronapandemin utbetalats från Region Skåne (110.000 kr) 
och ett bidrag från Kulturrådet (600.000 kr) för särskilda insatser under 2020-2021 som i sin 
helhet balanserats för insatser under 2021. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 
  2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
 
Föreningens intäkter 1.968 2.256 1.572 
Resultat efter finansiella poster 23 -18 73 
Eget kapital  153 130 148 
 
 
 
 
 
Resultaträkning  Not 2020-01-01 

-2020-12-31 
2019-01-01 

-2019-12-31 
  1 

   
Föreningens intäkter  2   
Medlemsavgifter   53.280 55.330 
Bidrag   1.879.467 2.171.275 
Övriga intäkter   35.729 29.417 
Summa föreningens intäkter   1.968.476 2.256.022 
     
Föreningens kostnader     
Övriga externa kostnader   -454.239 -791.841 
Personalkostnader  3 -1.496.184 -1.487.996 
Summa föreningens kostnader   -1.950.423 -2.279.873 
     
Verksamhetsresultat   18.053 -23.815 
     
Finansiella poster     
Ränteintäkter   4.980 5.648 
Resultat från finansiella poster   4.980 5.648 
     
Resultat efter finansiella poster   23.033 -18.167 
     
Skatt på årets resultat   0 0 
 
Årets resultat 

  
23.033 -18.167 
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Balansräkning  Not 2020-12-31 2019-12-31 
     
Tillgångar     
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar   44.268 94.058 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   8.260 580 
Summa kortfristiga fordringar   52.528 94.638 
     
Kassa och bank   1.206.426 447.755 
Summa omsättningstillgångar   1.258.954 542.393 
 
Summa tillgångar 

  
1.258.954 542.393 

     
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
     
Eget kapital vid räkenskapsårets början     129.668  147.834 
Årets resultat   23.033 -18.167 
   152.701  129.667 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut    152.701  129.667 
 
     
Kortfristiga skulder     
Balanserade projektmedel   747.240 55.007 
Leverantörsskulder   260 260 
Skatteskuld   7.633 6.378 
Övriga skulder   142.664 95.370 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   208.456 255.711 
Summa kortfristiga skulder   1.106.253 412.726 
 
Summa eget kapital och skulder 

  
1.258.954 542.393 
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Noter 
 
 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsredovisning och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag 
(K2). Tidigare år har årsbokslut upprättats varför 2020 är första året med årsredovisning.  
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  
 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Centrum för dramatik. 
 
Projektbidrag utgörs av projektmedel från Region Skåne för ”Manusutveckling i Syd och 
Väst” och ”Coronastöd för digital omställning”. Projektbidrag skuldförs tills dess att de 
utgifter som bidraget skall täcka uppkommer.  
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalat. 
 

Not 2 Föreningens intäkter 

 

 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

   
Medlemsavgifter            53.280 55.330 
Verksamhetsbidrag  1.690.700 1.698.993 
Projektbidrag 188.767 472.282 
Övriga intäkter 35.729 29.417 
Summa 1.968.476 2.256.022 
   
 

Not 3 Löner och andra ersättningar 

 

  2020-01-01 2019-01-01 
  -2020-12-31 -2019-12-31 
 
Medelantalet anställda 2 2 
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Stockholm den 2021-05-….. 
 
 
 
 

_________________ 
Birgit Hageby 

ordförande 
 
 
 
_________________   _________________ 
Ola Höglund   Robert Jelinek 
 
    
 
 
_________________   _________________ 
Magnus Lind   Susin Lindblom 
 
 
 
 
_________________   _________________ 
Daniela Kullman    Anna Siegård 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den 2021-05-…… 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Jan Gustafsson Ture Rangström 
auktoriserad revisor medlemsrevisor 
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