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Styrelsen valdes vid årsmötet den 28 maj 2020. I strid med stadgarna, men av mycket 
goda skäl (coronapandemin), var årsmötet tvunget att genomföras digitalt och 
senare än vanligt. Styrelsen har under året bestått av åtta ledamöter: Jonathan 
Wennö, ordförande; Emma Ardin-Holm, kassör; Johanna Huss, konstnärlig ledare; Hans 
Lundborg, Hörnetansvarig; Sara Jernberg, Kajsa Nordin, Stina Samson och Paulina 
Åhnberg. Revisorer har varit Jan Lothigius och Hampus Forslin och valberedningen har 
utgjorts av Cecilia Hörnell Sunar och Jenny Falk. 

Styrelsen har hållit sex protokollförda möten under året samt ett extra styrelsemöte med 
fokus på vision och framtid för föreningen. Visionsarbetet kommer vara i fortsatt fokus 
för styrelsen under 2021. Vid två tillfällen under året har styrelsen träffats fysiskt. Vid övri-
ga fem tillfällen har mötena skett digitalt.

Trots pandemin fortsatte vi teatergrupper (för barn) under säkra förhållanden under 
delar av våren. Under våren fanns fortfarande förhoppningar och planer på en 
mindre föreställning i september på Reflexen i Kärrtorp. I takt med att samhällets 
åtgärder för att begränsa pandemin förlängdes om igen beslutade styrelsen att helt 
avstå från både föreställningar och teatergrupper under hösten 2020. Även gatufesten 
i september 2020 ställdes in.

Styrelsens arbete har i mycket god samarbetsanda präglats av en första halva av 
inledande krishantering med anledning av pandemin, till att under andra halvan av 
året diskutera planer för framtiden och inte minst hur vi ska hantera en start av verksam-
heten när väl pandemin är över. Styrelsen har besökt flera möjliga framtida 
lokaler att hyra. Styrelsen har varit i kontakt med fem olika potentiella värdar för lokaler 
under året. I de flesta fall har lokalerna inte passat oss och i något fall hade den möjliga 
värden problem med barnverksamhet i lokalerna. Vi har vårdat kontakter med 
kommunrepresentanter och andra intressenter. 

Styrelsens arbete 2020 

Under vårterminen planerades för två Hörnor, den 14 mars och den 18 maj. På grund 
av den rådande pandemin tvingades vi ställa in båda dessa och inte heller under 
hösten fanns möjlighet att genomföra några Hörnor. Vi hoppas dock kunna dra igång 
verksamheten igen under hösten och så att vi kan bjuda gammal och ny publik på 
härliga kulturupplevelser och god mat!

Cafe Hörnet drivs av ett 20-tal personer. Många har varit aktiva i Enskedespelet 
under lång tid. Fyra gånger per år har vi vanligtvis Hörnetträffar i Enskedeskolans matsal. 
Vi serverar mat som vi själva har lagat och bjuder på varierande underhållning med 
allt från stand-up, operasång, trubadurer, teaterstycken, clowneri och musik. Kvällarna 
avslutas alltid med dans till liveorkester. Vi får plats med 200 sittande gäster personer 
och allt ekonomiskt överskott går till Enskedespelets verksamhet.

Café Hörnet



I januari 2020 samlades vi i Enskede skolas lilla gymnastiksal för att dra igång arbetet 
med den planerade uppsättningen Råttans år. Vi ville göra en aktuell föreställning 
som tog upp frågor som miljöförstöring, klimatförändringar, framtidsdrömmar och 
behovet av solidaritet i de oroliga tider som råder. Från början var tanken att göra ett 
tältspel men då Stockholms stad gjorde stora förändringar i sina kulturstöd kände vi ti-
digt att det inte fans ekonomiska ramar för en så stor satsning. Istället siktade vi på att 
göra en lite mindre föreställning som skulle ha premiär i September på Teater Reflex i 
Kärrtorp. 

Många entusiastiska medlemmar kom till de första träffarna och sammanlagt hade 
vi över åttio personer mellan 7 och 80 år som ville medverka. Vi träffades i mindre 
grupper fyra dagar i veckan under andra hälften av januari, hela februari och första 
halvan av mars. När coronaviruset började spridas i samhället beslutade vi oss för att 
pausa träffarna temporärt för att se hur allt utvecklade sig. I slutet av april återup-
ptog vi repetitionerna för barn- och ungdomsgrupperna igen och kunde, till allas stora 
förtjusning, vara på Reflexen och repetera. Vi förstod att vi inte skulle kunna göra den 
föreställning vi planerat för i januari men ville ändå försöka göra någonting mindre 
och coronaanpassat eftersom engagemanget och viljan var så stark hos så många i 
ensemblen. I mitten av juni hade vi en gemensam läsning av manus innan vi skildes åt 
för sommaruppehåll. 

I början av augusti insåg vi, trots de justeringar vi gjort i planering och uppsättningsidé, 
att det skulle vara omöjligt att genomföra föreställningen. Med stor sorg ställdes Råt-
tans år in helt och vi försökte peppa våra medlemmar med att vi istället skulle satsa 
på ett tältspel i Margaretaparken 2021. All teaterverksamhet låg sedan nere under 
hösten då vi inte hade möjlighet att träffas på ett smittsäkert sätt. 

Teategrupper och Råttans år 

Så här glada var 
några av barnen 
i mellanstadiet 
när vi drog igång 
arbetet med Råt-
tans år i januari 
2020...
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