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Förord

Bli den du är
Vad vill konsten med oss?
-  Att du ska bli den du är, svarar konstnären, provokatören, filosofen Joseph Beuys, genom 
en av sina lärljungar, Lasse Ekstrand (sidan 16). Vi reste till Skådebanan i Skåne och under-
sökte hållfastheten i denna tes (sidan 18 till och med sidan 23)

Året som gick i Riksskådebanan och i skådebanerörelsen rymde både socker och salt.
Kanske kan arbetet, ansträngningarna, ambitionerna ändå sammanfattas med just det där
att vi alla har rätt, ska ha möjligheter, att bli dem vi är. För det är lite si och så med det. 
Själva likriktningen, konstens fiende och kommersialismens signum och ledstjärna, får oss 
alla att bli lite mindre, mera auktoritetsbundna och färglösa än vad vi egentligen är. Det är 
inte bra.
Kulturutredningen födde ett betänkande under 2009 , som nog handlade mera om kulturpo-
litik än om kultur, och som nära nog förbisåg vad konsten eller bristen på konst gör med oss 
människor. Riksskådebanan var dock där, och uttryckte en uppfattning om just likriktningens 
konsekvenser. Tror vi på mångfald, så räcker det ju nämligen inte med att säga det. Vi måste 
även handla, agera. Den öppna famnen måste vidgas ännu mera; örat bli mera lyssnande och 
ögat mera seende. Ja alla våra sinnen måste upplåtas för det som är annorlunda. Och faktiskt 
med glädje bejaka olikheter till båtnad för oss alla!
Med hopp om god läsning om Riksskådebanans puls under året som gick, plus en hel del an-
nat.

Välkommen!

Tommy Ternemar
Förbundsordförande
Riksskådebanan

Ulla Tengling
Förbundssekreterare
Riksskådebanan



Anställd och förtroendevalda

”Riksskådebanan är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för att ur ett 
rättviseperspektiv göra konsten och kulturen tillgänglig för alla.
Med konst menas här all slags konst utan kommersiellt uppsåt; scenkonst, musikkonst, bildkonst och 
skönlitteratur.
Riksskådebanan ska skapa opinion för skådebanerörelsens sak. Riksskådebanan kan initiera konst och 
kulturverksamhet både i egen regi och tillsammans med andra. Riksskådebanans uppgift genomförs bland 
annat genom att ansvara för den allmänna inriktningen av hela skådebanerörelsens arbete, att stödja 
skådebanerörelsens verksamhet på regional och lokal nivå, att svara för och utveckla kontakter med alla slags 
konst- och kulturintressenter på nationell nivå, att svara för och utveckla kontakter med Riksskådebanans 
medlemsorganisationer. ”
Ur Riksskådebanans stadgar, antagna vid Riksskådebanans årsmöte 2006

Riksskådebanans styrelse har under kalenderåret 2009 haft årsmöte den 28 mars och sju styrelsemöten  29 
januari, 5 mars, 27 mars, 8 april,  17 och 18 juni, 10 oktober och 8 november, Riksskådebanans styrelses 
arbetsutskott har haft möten 11 januari, 24 februari,  6 maj och 5 september.

Riksskådebanans kansli har under året varit i Nynäshamn.

Anställd vid Riksskådebanan har under året varit förbundssekreterare Ulla Tengling

Styrelsen har sedan årsmötet den 28 mars 2009 utgjorts av
Tommy Ternemar, ordförande 
Anders Nordström, vice ordförande
Zenita Bergman
Susanne Simonsson
Cilla Rohdin
Gerd Klang
Siv Holma
Göran Sarring

Ersättare har varit
Maria Nyman Stjärnskog 
Lars Gunnar Nilsson
Thomas Tegnér

Revisorer:
Anders Magnhagen
Anders Lindby

Valberedning:
Per Inge Ahlbäck
Albin Karlsson
Ingrid Wentzel

____________________________________________________________________________
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Året som gick
Beslut och handling
I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009, står
”Riksskådebanans verksamhet för år 2009 kommer att följa 
den ansökan om medel för skådebaneverksamhet för 2009, 
som Riksskådebanan överlämnade till Statens Kulturråd i 
oktober 2008”

Hur gick det?

Riksskådebanan följde verksamhetsplanen, som årsmötet 
2009 fattade beslut om och som i stort hade författats utifrån 
de krav som bidragsgivaren Kulturdepartementet genom 
Statens kulturråd ställde på Riksskådebanans verksamhet, för 
att bidrag skulle utgå för verksamheten för år 2009.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står
”Riksskådebanan kommer under verksamhetsåret att fördju-
pa relationerna med sina medlemsorganisationer, fortsätta 
att stödja regionala skådebanor, vara lyhörd och drivande 
när det gäller startande av ny skådebaneverksamhet (både 
när det gäller nya verksamhetsområden och nya geografiska 
områden) samt svara för utvecklingsverksamhet, utbildning, 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom hela skådebanerörel-
sen”

Hur gick det?
Riksskådebanan utfästelse att fördjupa relationerna med 
medlemsorganisationerna kan kortfattat beskrivas att Riks-
skådebanan i flertalet fall har varit initiativtagare i de kontak-
ter som togs under året med medlemsorganisationerna.
Arbetet under året inleddes också med att vinna nya med-
lemsorganisationer till Riksskådebanan.
Riksskådebanan har under året gett fortlöpande och gene-
röst stöd åt regionala skådebanor; särskilt kan nämnas den 
extra sammankomst som ordnades i augusti för anställda och 
förtroendevalda. 
Riksskådebanan var under året drivande då det gällde att 
starta regional skådebaneverksamhet i Sörmland; 
Riksskådebanan har även under året svarat för utvecklings-
verksamhet genom den försöksverksamhet som ordnats i 
Nynäshamn. Vidare har Riksskådebanans styrelse ordnat 
samma slags utbildning för sig själv som den regionala skå-
debanornas styrelser genomgått under de senare åren; temat 
för utbildningen har varit tillit. 
Riksskådebanans årsmöte, särskilda konferens i augusti samt 
höstkonferensen har varit helt inriktad på utveckling inom 
skådebanerörelsen, på utbildning samt på kunskaps och 

erfarenhetsutbyte.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står vidare:
Många aktiviteter under året handlar om opinionsbildning; 
seminarier i samverkan med skådebaneregionerna, medlems-
organisationer och andra samarbetsparters med likartad 
inriktning. Temat för årets verksamhetsplan är mångfald, 
barn, ungdom, tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, utveck-
lingsverksamhet, samverkan.

Hur gick det?
Riksskådebanan har utöver seminarier i egen regi, medver-
kat aktivt i den opinionsbildning som bland annat inneburit 
ett omfattande remissvar på den statliga Kulturutredningens 
betänkande. Bland annat nämndes i kulturpropositionen 
Riksskådebanans uppfattning att de sedan sjuttiotalet aktuella 
kulturpolitikiska målen borde vara kvar.
Riksskådebanan har skapat opinion på temat mångfald; ge-
nom artiklar och anordnandet av höstkonferensen, 
på temat tillgänglighet bl a genom ett uttalande i samband 
med styrelsemötet i juni, 
på temat jämställdhet genom jämn könsfördelning i styrelsen  
på temat jämlikhet, i varje nyhetsbrev, samt under särskilda 
programpunkter under augustikonferensen och höstmötet. 
Valet av plats för styrelsemötet i juni och augustikonferen-
sen; Haninge kommun med Jordbro i fokus var ett samlat ut-
tryck för såväl samverkan ( med kommunen) som mångfald 
(multikulturell miljö). 

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009, står under 
rubriken Årsmöte
” Inför årsmötet producerar Riksskådebanan en årsbok som 
utöver att vara ett dokument inför och under årsmötet, även 
fungerar som information och marknadsföring under resten 
av året.
Årsmötet kommer att ta ställning till det idé och måldoku-
ment som arbetas fram fortlöpande i skådebanerörelsen 
sedan 2007”.

Hur gick det?
Årsboken som producerats av Riksskådebanan har under 
året distribuerats till alla intressenter inom kulturområdet på 
nationell nivå; till kulturdepartement, kulturråd, kulturorga-
nisationer.
Den har också skickats till studieförbund, till politiska par-
tier, till fackliga organisationer, till arbetsgivarorganisationen 
Svenskt Näringsliv. 
Den har vidare skickats till riksdagsledamöter i Sveriges 
riksdag
Årsmötet valde att låta förslaget till ett för skådebanerörelsen 
gemensamt idé och måldokument bli föremål för fortsatt dis-
kussion under verksamhetsåret 2009, vilket det också blev.
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I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Kulturpris:
Riksskådebanan har vidare för avsikt att instifta ett kultur-
pris under 2009. Syftet med priset är att stimulera barn och 
ungdom att både förstå kulturens värde och på ett djupare 
plan det egna personliga värdet, själva människovärdet, 
samt att det finns kvalitetsskillnader i det som i vid mening 
kallas kultur.

Hur gick det?
Riksskådebanans styrelse beslöt i juni att utse styrelseleda-
möterna Zenita Bergman och Susanne Simonsson vid sidan 
av förbundssekreteraren Ulla Tengling att författa stadgar för 
nämnda pris, samt att själva utgöra jury.
Pristagare blev artisten Jerry Williams.
Priset gavs offentlighet i samband med Riksskådebanans 
höstmöte; priset motiverades bl a så här: ”han är en ovanligt 
mångbegåvad artist som med bravur klarar av att stå emot 
en kommersiell omvärlds ofta krävande förväntningar på så-
väl exponering som exploatering av både det professionella 
och det privata. Men likväl – eller i konsekvens med denna 
sin i högsta grad imponerande självständighet – har han 
aldrig dolt betydelsen av att kunna uttrycka en mycket egen 
uppfattning om vad som är rätt eller fel”

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken barn och ungdom:
Barn och ungdom ska under året integreras i Riksskådeba-
nans verksamhet – både i Riksskådebanans samarbeten med 
centrala medlemsorganisationer och / eller i andra samver-
kankonstellationer

Hur gick det?
Inom ramen för Riksskådebanans försöksverksamhet i  Ny-
näshamn samverkade Riksskådebanan med Rädda Barnen på 
lokal och central nivå i det projekt som kom att kallas 
Rätten till en värdig barndom.
Riksskådebanan bidrog bl a med den stafettfråga som ma-
ratoncyklisten Jonas Pålman ställde till kommunstyrelsen i 
Malmö, Jönköping, Norrköping och Stockholm med följande 
lydelse; på vilket sätt de politiska beslut som fattas i respekti-
ve kommun gynnar alternativt drabbar barnen. Riksskådeba-
nan i samverkan med Skådebanan i Skåne gav också offent-
lighet åt frågan Barnens rätt till respekt och kultur, i samband 
med ett brett folkrörelsearrangemang i staden.
Barnens rätt till konst och kultur har även varit i fokus i sam-
band med Riksskådebanans styrelsemöte, och introduktion i 
Haninges kulturliv, i juni.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Verksamhet i Riksskådebanans egen regi bl a

”Riksskådebanans egen verksamhet i namn av Tankesmedjan 
Nynäshamn är ett arbete som fortsätter under året i samver-
kan med lokala aktörer som verkar för idéer i Riksskådeba-
nans riktning.
Verksamheten är ett utvecklingsarbete, som under året ska 
dokumenteras för att sedan göras känt för såväl skådebane-
regioner, medlemsorganisationer, Statens Kulturråd, Kul-
turdepartementet, Sveriges Riksdags kulturutskott som andra 
kulturella intressen.
Till detta arbete hör att Riksskådebanan förstärker sin hem-
sida i syfte att inspirera besökare till ny kunskap, till tanke-
utbyte. Riksskådebanan ska också under året uppmuntra de 
regionala skådebanorna att underhålla och utveckla sina 
respektive hemsidor.

Hur gick det?
Riksskådebanan har under året samverkat med en rad kul-
turaktörer i Nynäshamn på temat utvecklingsarbete. Inom 
ramen för Tankesmedjan Nynäshamn har Riksskådebanan 
samverkat med ett kvinnocafé i ett miljonprogramsområde 
samt med stadens bibliotek.
I konsekvens med Riksskådebanans styrelses inte entydiga 
positiva inställning till försöksverksamhet har Tankesmedjan 
Nynäshamn under året knoppats av till en fristående verk-
samhet, till en förening med både individuella medlemmar 
och föreningsmedlemmar. Resultat av försöksverksamheten 
kommer därför Tankesmedjan Nynäshamn själv att stå för. 
Försöksverksamheten i Nynäshamn har inte belastat Riks-
skådebanan i ekonomiskt avseende, däremot har försöks-
verksamheten givit Riksskådebanan en rad kunskaper och 
erfarenheter.
Verksamheten har varit mycket uppskattad av kulturnämnden 
i försökskommunen.
 
Riksskådebanan har fortlöpande svarat för relevant informa-
tion på hemsidan med adress www.skadebanan.se, och har 
främst prioriterat organisationens opinionsbildande roll vilket 
kommit till uttryck genom både referat från skilda händelser 
och i ett flertal debattartiklar. 

Riksskådebanan har i den fortlöpande kommunikationen med 
regionala skådebanor framhållit betydelsen av att de skilda 
regionala hemsidorna är relevanta för skådebaneverksam-
heten, och intressanta för den publik som söker sig till dem. 
Vidare har Riksskådebanan uppmuntrat regionala skådebanor 
att ge hemsidorna vederbörlig tid.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009  står vidare 
under samma rubrik som ovan
”Riksskådebanan ska även under året öppna för att nya 
icke ”konventionella” medlemsorganisationer ska kunna bli 
medlemmar i Riksskådebanan, samverkan med dessa orga-
nisationer ska fokusera på kultur och demokrati. Bland nya 



7

vid sidan av ordföranden i 
de skilda skådebaneregio-
nerna, platsen var Handen i 
Haninge kommun. En plats 
i storstadsregionen med 
lägre status. Syftet var in-
spiration, erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. Och kom-
petenshöjning. Bland annat 
besöktes en kvartersteater i 
ett miljonprogramsområde. 
En av talarna var Edda 
Manga. Idéhistoriker. Hon 
talade om den tid vi lever i, 
och vad som kännetecknar 
den. Kvar blev frågan, hur 
korresponderar skådebane-
rörelsens verksamhet över 
hela landet med hennes 
berättelse om verkligheten?

I slutet av augusti ordnade Riksskådebanan ett 
stort möte för verksamhetsansvariga
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icke konventionella medlemsorganisationer finns kultur- och 
utbildningsorganisationer

Vidare kommer Riksskådebanan att fördjupa samverkan både 
med medlemsorganisationen Verdandi (apropå det europe-
iska fattigdomsårat) samt med medlemsorganisationen PRO, 
inom ramen för sådan verksamhet som syftar till mera etnisk 
och kulturell mångfald, och till mera kultur för barn.

Hur gick det?
Riksskådebanan har under året fört samtal såväl med företrä-
dare för PRO som Verdandi och presenterat förslag på för-
djupad samverkan på aktuella teman; i samtal med Verdandi 
har betydelsen av perspektivet kultur och konsument varit i 
fokus. Det vill säga det gemensamma behovet av att granska 
och problematisera konsumtionskulturen. Samtalen för att 
finna hållbara samverkansformer fortsätter under 2010.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Höstkonferens på mångfaldstema.
”Riksskådebanan har för avsikt att ordna den traditionella 
höstkonferensen 2009 på temat kunskaps- och erfarenhetsut-
byte inom ramen för etnisk och kulturell mångfald.
Till höstkonferensen i Riksskådebanan kommer medlemsor-
ganisationer, främst studieförbunden att bjudas in för debatt 
och samtal kring hur man kan utveckla konsthantverket från 
andra kulturkretsar än den nordiska ( läs svenska).
Vidare kommer en rad chefer för kulturinstitutioner (stads-
teatrar, konstmuseer, musikarrangörer och bokförlag) att 
bjudas in till samma konferens, i november 2009, för ett sam-
tal om hur man prioriterar i termer av etnisk och kulturell 
mångfald.
Riksskådebanan kommer att föra fram sin uppfattning om att 
samtliga kulturinstitutioner behöver inrätta både mångfalds-
råd, och på djupaste allvar verkligen ta råd av dessa råd för 
att legitimera skattefinansierade bidrag.”

Hur gick det?
Höstkonferensen anordnades på temat mångfald. Medverka-
de gjorde bland annat den namnkunnige idéhistorikern Sven 
Eric Liedman och författaren och förespråkaren för social 
ekonomi Janne Ohlsson. Vidare medverkade  konstnären och 
artisten Zinta Pirzadeh.
Riksskådebanans höstkonferens besöktes av kulturombuds-
mannen Marianne Högmark vid Arbetarnas bildningsför-
bunds förbundsexpedition som berättade  att studieförbunden 
släpar efter när det gäller modern statistik, hon kunde därför 
inte ge något direkt svar frågan hur man kan utveckla konst-
hantverket i studieförbunden med hänsyn till traditioner från 
andra kulturer än den svenska.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 

rubriken Tillgänglighet:
I sitt fortlöpande opinionsbildande arbete gentemot de re-
gionala medlemsorganisationerna kommer Riksskådebanan 
under 2009 liksom tidigare år att uppmuntra till samtal där 
frågor aktualiseras som gäller behovet av att mångfalden 
reflekteras i det lokala och regionala konst- och kulturlivet.
Under verksamhetsåret kommer Riksskådebanan fortlöpande 
att framhålla, i det opinionsbildande arbetet ( i tal, artiklar, 
lobbyverksamhet) för konstens och kulturens sak, att all 
form av segregation är ett hinder för kultur, demokrati och 
mänsklig utveckling.
Med andra ord Riksskådebanan kommer under 2009 fort-
löpande skapa opinion för rätten till tillgänglighet enligt 
följande sätt att tolka behovet:
-  att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att se 
sin egen verklighet skildrad  i konsten samt att själva vara 
medskapare i denna konstnärliga process
-  att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till 
kultur- och konstupplevelser på samma villkor som övriga 
medborgare. Det vill säga att det ska finas hörselslinga för 
hörselskadade, tolkning för synskadade osv, i alla skattefi-
nansierade lokaler
-  att bibliotek, museer, teatrar, gallerier för konst, musikar-
rangörer, bokförläggare med flera aldrig förbiser människor 
som lider av funktionsnedsättning. Detta förbiseende ska 
varken ske i den konstnärliga processen, i idéarbetet eller i 
marknadsföringen. Vidare uppmuntras samma kulturintres-
sen (institutioner inom konstens och kulturens alla områden) 
att fokusera på att tillgängligheten kan variera av andra 
skäl än det som normalt brukar ses som hinder på grund av 
funktionsnedsättning

Hur gick det?
Riksskådebanan har under året sökt samverkan med Sios 
– samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige – i 
syfte att stärka mångfaldstanken inom skådebanerörelsen. 
Sios medverkade med sin vice ordförande Dragan Romce-
vic under Riksskådebanans höstmöte, där han presenterade 
organisationen och medlemsorganisationerna. 
Riksskådebanan har under året engagerat sig i opinionsbild-
ningen mot rasism och främlingsfientlighet, och i tal och 
artiklar uppmuntrat kulturarbetare att samverka i nämnda 
sak. Allt enligt övertygelsen att främlingsfientlighet måste 
bemötas med argument – och främst de argument som kon-
sten i sig själv står för – och aldrig med tystnad.
På temat främlingsfientlighet ordnades under årsmötet 09 
en föreläsning av konstnären Åsa Maria Hedberg, under 
augustikonferensen engagerades idéhistorikern Edda Manga 
för att tala om betydelsen av att se individer i stället för 
grupper som en väg bort från segregation. Syftet med dessa 
föreläsningar var att ge konkreta exempel på hur segregation 
motverkar demokrati och mänsklig utveckling.
I samverkan med medlemsorganisationen Verdandi pågår ett 



Rainer Hartleb, omtalad, ryktbar regissör efter sin dokumentserie om 
uppväxten för barnen i Jorbro, producerade en ny film 2009  ”När jag blir 
stor”. När han möter skådebanerörelsens anställda talar om sitt arbete, 
men också om hur han ständigt aktar sig för att kategorisera människor. 
Ingen människa är förutbestämd för en bestämd utveckling, lyder hans 
devis. Och det väcker tankar och frågor. 
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samtal om hur det kan finnas starka sociala hinder för till-
gänglighet – och hur man i opinionsbildningen kan klargöra 
detta.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Jämställdhetsarbete
Eftersom styrelsen enligt stadgarna består av ojämnt antal 
ledamöter kan styrelsen med nödvändighet inte bestå av lika 
många män som kvinnor.
Riksskådebanans styrelses strävan är dock att det under 
verksamhetsåret 2009 ska finnas lika många män som kvin-
nor i styrelsen, utöver den sittande ordföranden som under 
året är en man ( vald på två år 2008)

Rikskådebnans arbete inom jämställdhetsområdet är att 
jämföra med annat arbete som organisationen utför för att 
förhindra segregation;
Riksskådebanan verkar för att såväl mäns som kvinnors 
erfarenheter ska ta plats i all  slags konstnärlig verksam-
het; i scenkonsten, i bildkonsten, i musiken, i idédebatten, i 
bokutgivningen.
Viktigt för Riksskådebanan är att under året verka för att 
de av samhället minst gynnande männens och kvinnornas 
erfarenheter finns med inom konsten, att dessa män och kvin-
nor blir synliga i konsten och att både män och kvinnor ges 
möjligheter att utifrån ett konstnärligt perspektiv diskutera 
de egna levnadsvillkoren.

Hur gick det?
Valberedningen som försiktigt inlett sitt arbete under 2009, 
med fortsättning under 2010 arbetar utifrån jämställdhetstan-
ken. Det vill säga att både män och kvinnor på lika villkor 
och i lika antal tar plats i Riksskådebanans styrelse.

Att få med de av samhället minst gynnade männens och 
kvinnornas erfarenheter inom konsten har under året varit 
ett opinionsarbete som pågått på skilda nivåer och i skilda 
sammanhang.
Riksskådebanan har bland annat i nyhetsbrev och i samtal 
med regionala skådebanor betonat betydelsen av att varje 
regional skådebana självständigt tar ställning till den konst- 
och evenemangsinformation som förmedlas vidare. Yttran-
defriheten beskärs inte av att skådebanerörelsen fattar beslut 
om att inte föra sådan information vidare om evenemang som 
exempelvis understryker fördomar kring könsroller, eller 
sociala klasser. 
Däremot kan sådan information motverka skådebanerörel-
sens syfte och  intressen.

 Tankesmedjan Nynäshamn har under året utgjort en utom-
ordentlig modell för den sortens diskussioner – där både 
män och kvinnor har givits möjlighet att diskutera de egna 
levnadsvillkoren utifrån ett konstnärligt perspektiv.

Erfarenheter av detta arbete kommer att redovisas inom ra-
men för den numera fristående Tankesmedjan Nynäshamn.
Riksskådebanan har bland annat medverkat i opinionsbild-
ningen – genom debattartiklar - mot kulturpropositionens 
förslag om indraget ekonomiskt stöd till den sortens bibliotek 
av ljudböcker som ordnas för lastbilschaufförer på bensinsta-
tioner.
Vidare har Riksskådebanan i opinionsbildningen medverkat 
till att argumentera för fortsatt ekonomiskt stöd till förlaget 
En bok för alla som i sin bokutgivning arbetar utifrån ett 
rättvise och tillgänglighetsperspektiv. 

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Jämlikhetsarbete
På samma sätt som det är synnerligen viktigt att såväl män 
som kvinnor från alla slags miljöer skildras i konsten, och 
själva är aktörer i denna skildring är det viktigt för Riks-
skådebanan att ständigt argumentera i sak om betydelsen 
av olika slags mänskliga erfarenheter, och olika människors 
erfarenheter, i ett samhälle som står för en levande kultur 
och demokrati.

Inom ramen för Riksskådebanans egen verksamhet är det 
viktigt att de människor som har minst erfarenheter av konst 
och kulturmöten kommer i främsta rummet.
Vidare har Riksskådebanan för avsikt att under året sam-
verka med konstnärlig utbildning på högskolenivå – i syfte 
att bryta den sociala och kulturella snedrekryteringen till 
konstnärliga högskoleutbildningar.

Hur gick det?
Riksskådebanan har envist vid nationella kontakter med 
scenkonst och bildkonst, i nätverket med ideellt verksamma 
kulturadministratörer och folkbildare, i kontakt med poli-
tiker, i svar på Kulturutredningens betänkande och i ny-
hetsbrev framhållit betydelsen av att olika slags mänskliga 
erfarenheter ges plats i ett samhälle som står för en levande 
kultur och för demokrati. Drivkraften i detta arbete har inte 
bara varit verksamhetsplanens skrivningar, utan främst tolk-
ningen av Riksskådebanans yttersta syfte. 

Riksskådebanan höll i mars sitt årsmöte 2009 i samverkan 
med den konstnärliga högskolan Konstfack; både valet av 
samverkanspart och föreläsare ( elevkårens ordförande Erik 
Hellsten) samt temat för föreläsningen, rekryteringen till 
högre konstnärlig utbildning, arrangerades i linje med Riks-
skådebanans nämnda ambitioner.
Riksskådebanan har i sitt remissvar på kulturutredningen 
betonat behovet av en mera medveten och rättvis intagning 
till de högre konstnärliga utbildningarna som i dag står för 
den största sociala snedrekryteringen till högskolan.

I Riksskådebanans eget förslag till idédokument som har 
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Under Riksskådebanans höstkonfe-
rens; på temat kompetensutveckling 
gästtalar professor Sven Erik Lied-
man. Stor, inte bara i Sverige utan 
också i världen, i sina tankar kring 
vad människan är och behöver. Han 
är kritisk mot samtiden, och vänder 
sig mot tidens mantra att ”alla ska bli 
entreprenörer”. Varför det? undrar 
han, och blandar framåttänkande 
med tillbakablickar som ger ytter-
ligare stoff till den idédebatt som 
sysselsätter skådebanerörelsen under 
hela år 2009.
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debatterats i skådebanerörelsen under året betonats betydel-
sen av en rättvisare rekrytering.
Riksskådebanan har för avsikt att i sitt opinionsbildande 
arbete framhålla skillnader i rekryteringen.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Tryckfrihet och yttrandefrihet
 Riksskådebanan har också för avsikt att under året utveckla 
samarbeten med sådana intressesammanslutningar som 
fångar författares och journalisternas särskilda intresse där-
för att kulturfrågan på djupet handlar om att bevara och föra 
samtal kring grundlagsfäst tryckfrihet och yttrandefrihet.

Hur gick det?
Riksskådebanan har under året i ett flertal sammanhang 
engagerat sig i frågor som rör yttrandefrihet; inte minst i det 
omfattande remissvaret på Kulturutredningens betänkande. 
I samband med arbetet av detta yttrande har Riksskådebanan 
varit i kontakt med journalisternas fackliga organ och intres-
sesammanslutning Journalistförbundet.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under 
rubriken Samverkan med Fontänhusen:
Riksskådebanan – som redan under 2008 har intensifierat 
samarbetet med medlemsorganisationen Fontänhusen i 
Sverige har för avsikt att under 2009 ta ännu ett steg i denna 
riktning
Utvecklingsinsatsen handlar om att uppmuntra regionala 
skådebanor att ta kontakt med regionala fontainhouse- och 
där sådana finns – förstärka samarbeten i projekt som hand-
lar om att ge främst bildkonstnärer stöd och uppmuntran. 
Genom att uppmuntra konstnärer till utställningsverksamhet 
skapas en mängd arbetsuppgifter till övriga medlemmar 
inom fontänhusen; konsten ska hängas, marknadsföras och 
inte minst debatteras. För Riksskådebanans och skådebane-
rörelsens del är en sådan här utveckling av verksamheten 
ytterligare ett försök att medverka till att placera konsten 
och konstupplevelsen i fokus för en diskussion som ytterst 
handlar om människovärde och värdighet.

Hur gick det?
Fontänhusen i Sverige är en av Riksskådebanans medlemsor-
ganisationer. Riksskådebanan har under året haft fortlöpande 
kontakt med ledningen för Fontänhusen i Sverige och bland 
annat besökt Fontänhusen i Stockholm och informerats om 
den verksamheten.
Här finns och fanns ett intresse av samverkan med Skådeba-
nan i Stockholm; en information som också har förmedlats 
av Riksskådebanan.
Vidare har Riksskådebanan muntligen och i nyhetsbrev riktat 
bl a till regionala skådebanor informerat om intresset från 
fontänhusrörelsens sida av ett samarbete med skådebanerö-
relsen.

Skådebanan region Skåne samarbetar med Fontänhusrörelsen.
På ett flertal platser där Fontänhusen är verksamma finns ingen 
etablerad skådebaneverksamhet.
Riksskådebanan har för avsikt att fortsätta ansträngningarna för ett 
medvetet samarbete mellan skådebanerörelsen och människor med 
psykiska funktionsnedsättningar, då detta är i linje med stadgarna 
i Riksskådebanan, att ”ur ett rättviseperspektiv göra konsten och 
kulturen tillgänglig för alla”.

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under rubriken 
Styrelsemöten, nyhetsbrev:
Riksskådebanan kommer under året att ha sex styrelsemöten. Det 
första, konstituerande mötet följer direkt efter årsmötet, som hålls i 
Stockolm den 28 mars 2008.
Riksskådebanan kommer att ge ut ett nyhetsbrev en gång i månaden.

Hur gick det?
Riksskådebanan har under året genomfört styrelsemöten i januari, i 
mars, i april, i juni samt i oktober och i november. Däremellan har 
Riksskådebanans arbetsutskott haft sammankomster där man förbe-
rett de skilda styrelsemötena.
Styrelsemötet i februari ägde rum i Jönköping medan övriga ordnats 
i Stockholm. Ett styrelsemöte ( i april) arrangerades via telefon. För-
bundssekreteraren och förbundsordföranden har kallat till samtliga 
möten, för varje möte finns ett justerat protokoll.
Riksskådebanan har under året 2009 givit ut ett nyhetsbrev i måna-
den, med undantag av juli månad.

I samband med styrelsemötet i oktober anordnades en styrelseutbild-
ning i samverkan med utbildningskonsult Karl Falk på temat tillit.
Nyhetsbreven baseras på den fundamentala uppgiften för Riks-
skådebanan, allt enligt stadgarna, där det  i andra paragrafens första 
att-sats står att Riksskådebanans uppgift genomförs bland annat 
genom att ansvara för den allmänna inriktningen av hela skådebane-
rörelsens arbete.
Nyhetsbrevet sprids digitalt till såväl mottagare inom skådebanerö-
relsen som externa intressenter på såväl nationell som regional nivå.
Samtliga nyhetsbrev för året är tillgängliga på Riksskådebanans 
hemsida. 

I verksamhetsplanen för Riksskådebanan 2009 står under rubriken 
Idéskrift.
Riksskådebanan kommer under året  att producera en särskild 
idéskrift.

Hur gick det?
Riksskådebanans planer på att producera en idéskrift grundade sig 
på föreställningen att årsmötet skulle anta det föreslagna idé och 
måldokumentet.
Då årsmötet valde att fortsätta diskussionen kring innehållet i doku-
mentet, har följdriktigt produktionen av idéskriften skjutits fram i 
tid.
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Janne Olsson, författare, ekonom och aktiv inom 
området social ekonomi. Han berättar om hur 
många människor som arbetar med engagemanget 
och lidelsen för en speciell sak som ledstjärna. Här 
inkluderar han skådebaneaktiva och en rad perso-
ner verksamma inom kultursfären. Riksskådeba-
nans höstkonferens lyssnar och ifrågasätter, förstår 
och missförstår:
-  Du menar väl inte att skådespelare inte vill ha 
bra betalt? frågar någon. 
-  Absolut inte säger han, men jag vet att vissa skå-
despelare inte känner sig ha något val i yrkeslivet. 
De spelar teater, även om lönen är mycket liten. 
Det finns jobb som är självförverkligande.
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Övriga händelser 

Året har präglats av viss oro då den väsentligaste bidragsgi-
varen Statens Kulturråd redan under 2008 aviserade ned-
dragningar i anslaget såväl till Riksskådebanan som till de 
regionala skådebanorna. Därtill var 2009 första verksam-
hetsåret då de skilda regionala skådebanorna och Riksskå-
debanan ansökte om bidrag var för sig och inte som tidigare 
då Riksskådebanan svarat för en gemensam ansökan, och i 
konsekvens med det, en gemensam redovisning.

Ansökningsförfarandet präglades av Kulturrådets villkor 
för bidrag, där tonvikt skulle läggas på verksamhet för barn, 
ungdom, mångfald, integration, tillgänglighet etc.

I februari kom beskedet om beviljade ansökningar vilket 
ledde till att Riksskådebanan för första gången erhöll bidrag 
för verksamhet enkom i Riksskådebanans egen regi.

Riksskådebanan som först varit tveksam till nyordningen 
att varje skådebane-enhet ( regionala skådebanor respektive 
Riksskådebanan) ansöker om egna medel, omprövade dock 
sin ståndpunkt och hoppades med nyordningen att en ny 
kultur skulle växa fram där de regionala skådebanorna inte 
skulle mäta den egna ekonomin mot Riksskådebanans.

Vad gäller bidraget från Statens kulturråd ska tilläggas att 
handläggningen av bidraget har skiftat mellan handläggande 
anställda vid Statens kulturråd. 
I april redovisade Riksskådebanan vid ett personligt besök 
hos Kulturrådet den samlade skådebanerörelsens verksamhet 
under 2008, allt enligt de bestämmelser som följde med det 
brev där bidraget beviljades.

Riksskådebanan har fortlöpande samtalat med Kulturrådet, 
och under försommaren aviserat behovet av att samtala 
med fler personer än den aktuella handläggaren då denna 
helt apropå efter samtal med Skådebanan i Västra Götaland  
framförde att de villkor som Kulturrådet tidigare riktat mot 
Riksskådebanan vid ansökningstillfället  inte längre ägde 
någon relevans.

Riksskådebanan har under året besökt verksamhetsansvariga 
vid flertalet regionala Skådebanor.

Riksskådebanan har ägnat särskild tid åt skådebaneverksam-
heten i Mellersta Norrland; där den regionala styrelsen under 
året beslöt att avsluta skådebaneverksamheten. Riksskådeba-
nan har vid besök i Sundsvall där den regionala skådebanan 
har sin bas funnit att det finns intresse och kraft att fortsätta 
med skådebaneverksamhet, varför Riksskådebanan kommer 
att initiera sådan under år 2010.

Riksskådebanan har vid besök i Sörmland och i sällskap med 
ersättaren i Riksskådebanans styrelse Lars Gunnar Nilsson 
initierat en start av skådebanerverksamhet i Sörmland med 
bas i Nyköping och i Eskilstuna. Starten kom dock av sig då 
den peson som närmast kan betecknas som eldsjäl  på grund 
av personliga förhållanden inte kunde fortsätta arbetet.

Riksskådebanans årsmöte i mars i samverkan med Konst-
fack i Stockholm anordnades på årets tema integration och 
mångfald, dock med tonvikt på företeelsen installation.

Riksskådebanans styrelse beslöt i juni att under sensom-
maren ordna en särskild sammankomst under två dagar för 
de regionala skådebanornas verksamhetsansvariga samt för 
Riksskådebanans styrelseledamöter och för förtroendevalda 
i de regionala skådebanorna. Syftet var att förbereda grup-
pen, bl a utifrån inspiration av idéhistorikern Edda Manga, 
regissören Ragnar Hartleb, författaren och teaterregissören 
för kvartersteatern i Jordbro Ulf Oldberg med flera, på en 
diskussion om skådebanerörelsens idé och mål och syfte med 
stöd av tidigare idédebatt. Ett annat syfte var att låta verk-
samhetsansvariga och styrelseledamöter vara med om samma 
upplevelser. 

Riksskådebanan har under året haft möten med riksdagsle-
damöter både från riksdagens kulturutskott och andra, för att 
informera om skådebanerörelsen arbete och dilemmat med 
minskade bidrag för en unik folkrörelse.

Riksskådebanan har under året arbetat inom skilda nätverk 
inom kultursektorn, både när det gäller ideellt och professio-
nellt kulturarbete.
Förarbetet med Riksskådebanans remissvar på kulturutred-
ningens betänkande präglades mera av nätverkskontakter än 
formella kontakter.
Riksskådebanans svar och ställningstaganden uppmärksam-
mades i kulturpropositionen som presenterades i september 
2009.

Ett nätverk som Riksskådebanan samarbetat med under året 
är Ideell kulturallians; där en rad organisationer inom den 
ideella kultursektorn är representerade. Samtliga i denna 
allians erfar likartade dilemman i förhållande till den nya 
kulturpolitik som lades fast i slutet av året, varför en samver-
kan är nödvändig för att ge tyngd åt en rad synpunkter som 
rör respekten för folkrörelserna demokratiarbete.

Den rättstvist som pågått under ett tiotal år med Sonya 
Lindell, tidigare anställd inom Riksskådebanan, avslutades i 
november i Stockholms tingsrätt då domen föll till Riksskå-
debanans förmån. Tvisten gällde pensionsersättning.
Sonya Lindell har inte överklagat domen.
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”Uppsökande verksamhet”, ett eget begrepp och en tradition i folkrörelseSverige, handlar om att 
komma nära en medmänniska, få henne att känna tillit och tro på det som berättas. Det beprövade 
och framförallt framgångsrika konceptet kan med risk för viss förenkling beskrivas så här:
Den som själv har blivit övertygad – eller rentav omvänd – är en trovärdig ”uppsökare”.
I skådebanevärlden handlar det om att entusiasmera sina vänner i föreningslivet, i 
grannskapet eller på arbetsplatsen om att en speciell bok verkligen är värd att läsa, eller att en 
teaterföreställning eller kanske ett museum är värd ett besök. Den som känner sig osäker, eller 
kanske utlämnad och ensam om hon inte har någon i sällskap första gången hon ska vara med om 
en ny kulturhändelse, ska inte ens behöva tala om sin rädsla eller osäkerhet. Hon ska helt enkelt 
erbjudas vännens sällskap.

I skådebanerörelsen är ”Uppsökande verksamhet” mera aktuellt än någonsin.

Siv Holma väljs in i Riksskådebanans 
styrelse under 2009. 
Hon är riksdagsledamot för vänstern, 
från Norrbotten, med i styrelsen för 
Skådebanan Norrbotten. Hon är även 
ordförande i riksdagens kulturutskott.
Under året är hon med i den kultur-
debatt som tvingas fram genom kul-
turutredningens betänkande. Och hon 
är aktiv i frågor som rör rättvisa inom 
kulturområdet.
 – Jag försvarar en kulturpolitik som 
omfattar alla människor, och där man 
ibland måste anstränga sig för att alla 
ska kunna vara med.



tiker) så har han inte hukat. Det kan han bära. Någon måste 
säga stopp. 
Studenterna får han inte alltid med sig; många vill finna 
livets mening i lönekarriären.
Men Lars Ekstrand vet bättre:
- Och jag lägger inte band på mig, säger han, och man anar 
ett leende.
 Han tror på Joseph Beuys och talar om den tunna hinnan 
mellan anständighet och barbari:
- När människor upptäcker att de inte får plats, då söker man 
syndabockar. Historien är rik på sådana exempel. Det finns 
inget annat val än humanism, inkludering. 

Jag tror att han talar om kärleken till medmänniskan.

.

Om att bli
Den man är
Samtalet springer i alla riktningar; han talar om konsten, 
eller konstnären i varje människa.
Om att bli den man är. Om lydnadens och disciplinens 
besynnerliga makt. Om ett samhälle som stänger in och låser 
ut, och om det motsatta, som låser upp och välkomnar. Om 
självkontroll, och rädslan för frihet. Om människosyn, om 
jantelag, det stränga bruksmiljöarvet, föreställningen om det 
ädla i att inte inse att man är storartad.
Och om konstfackeleven Anna Odells installation som något 
bland det bättre som hänt Sverige under senare år.
Kanske är det just han som är skådebaneidén personifierad? 
Här är han; Lars Ekstrand, lektor vi högskolan i Gävle, för-
fattare, beläst, berest, besatt, men, nja, kanske inte besviken. 
Men ändå, frustrerad,
Bland vännerna står ideologen Gunnar Adler Karlsson myck-
et nära vid sidan av konstnären Joseph Beuys. Dessa herrar 
är exceptionella vänskaper. Den ene, ännu i livet, samtalar 
han ofta med, den andre, borta, men likväl inspirationskälla 
av samma kaliber, levande, närvarande och aktuell. Honom 
tas han med i det han läser och skriver.
 

Åren har sprungit i väg; när Lars Ekstrand först började tala 
om medborgarlön som ett frihetsprojekt trodde han att den 
gick att förverkliga – under hans livstid. Nu är han sextio och 
tvivlar. Idén upplevs inte sällan som ett hot. Samhället har 
blivit mera krasst, råare.
 - Vi lever i myter, inte i verklighet, varnar han, inte vresigt 
men milt. Bisarrt nog blir han själv kritiserad för att hålla 
myterna vid liv. Men han har läst på; grävt djupt i utred-
ningar och statistik och förstått att det inte går ihop det här 
med att alla ska ha meningsfulla lönearbeten. Människans 
värdighet är hotad, ja tillintetgörs i den hierarkiska djungeln.

Han har räknat grundligt på medborgarlön, och funnit att 
det är ett i vid mening lönsamt projekt Men han varnades 
tidigt för att göra det räkneexperimentet. För vilket pris kan 
man egentligen sätta på de liv som räddas från självmord och 
slaveri? Är det etiskt försvarbart att tala om kronor och ören, 
när det handlar om något som är så mycket större? Att få äga 
sitt eget liv? Sedan har det också funnits en kall underton i 
varningen; det här kan du inte göra karriär på. 

Men han har struntat i att flyta med; och när han blivit kallad 
för en av vår samtids få utopister ( världsförbättrare, roman-

16
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Lars Ekstrand, verksam vid högskolan i 
Gävle, tidig och envis förespråkare för en 
icke villkorad medborgarlön.
-  Medborgarlön är en fråga om männis-
kosyn, om ett inkluderande samhälle. Det 
handlar inte i första hand om pengar, 
utan om trygghet och frihet från förned-
ring.
En inspirationskälla av rang är konst-
nären Joseph Beuys, som såg att varje 
människa är en konstnär, när hon blir fri 
att bli den hon är!
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Törst efter
 tröst
Kan du se ditt eget liv skildrat i konsten?
-  Absolut, säger Peter Jönsson
-  Jo, säger Mats Ekelund
Peter Jönsson och Mats Ekelund hör till överlevarna.
När man talar om att människor går under, så hör nog både 
Peter och Mats till dem.
Skillnaden är att de är på väg tillbaka. 

Och när de säger att de har varit med om allt, så betyder det 
nog detta allt i allt väsentligt något helt annat än när någon 
vem som helst säger samma sak.
Men kan man få med allt i en livsberättelse?
-  Ja säger Peter Jönsson, om det är nödvändigt.
För Peter handlar konst och kultur om flera saker.
I hans eget liv, nu helnykter och på stadiga ben på väg in i 
en andrahandstvåa, med fast jobb i ett projekt som syftar till 
personlig stabilitet och utveckling, så är konsten och kultu-
ren ett sätt att återerövra normaliteten. Ett sätt att återvinna 
medborgarskapets värdighet. 
-  När jag upplever något på scen, fiktivt, så delar jag upple-
velsen med alla andra som är där. Jag blir vanlig; en som är 
med. Innanför.

Vi talar om flyktvägar.
Peter Jönsson och Mas Ekelund har med livet och med åren 
blivit nära nog experter på att hitta dem.
-  Det har varit ett sätt att hantera något på som man inte fann 
något alternativ till. Ja kanske en överlevnadsstrategi; hur 
djäklig överlevnaden än tedde sig.

Vändpunkten för Mats Ekelund kom när han tvingades in på 
sjukhus. Där en misskött diabetes, och följdverkningarna av 
det, amputerade tår, blev så tydliga tecken på ett snart slut att 
han inte förmådde att leva därnere längre.
-  Jag mötte rätt läkare helt enkelt. Han gav mig en andra 
chans, och jag grep den.
Men vägen tillbaka för Mats är inte lätt. Här ska försonas och 
förlåtas. Först står en åldrande far på tur, sedan en vuxen son.

För Peter Jönsson var det kanske mera insikten, efter alla 
jojoförsök att bli hel, att nu går det inte längre. Men också 
här spelar möten med rätt personer stor roll.
-  Du måste hitta någon som alltid ser dig, och jag hade tur 
som kunde bli aktiv både i rehabiliteringen av mig själv och 

av andra.

Mats Ekelund och Peter Jönsson talar länge om förlorad 
självtillit, och återvunnen. Det som förenar alla människor 
som ställs ute i kylan är att självföraktet ökar. Och så gott 
som alltid försöker alla som ramlat, för att inte säga störtat, 
ut ur gemenskapen att leta efter syndabockar.
-  Och den man finner är sig själv, säger Peter Jönsson. 
-  Insikten leder till en rejäl törst efter tröst. 

Men går det att visa på scen? Eller berätta om i en bok? 
Törsten efter trösten??
-  Det kan du ge dig fan på, säger Peter Jönsson och ler stort.

Fotnot:
Mats Ekelund och Peter Jönsson och många fler tog Skåde-
banan i Skåne i hand och gick på teater under verksamhets-
året 2008.
Känslan hos dem att ”det här är vi inte värda” och ”det 
här kräver för mycket av mig” var så stor att Skådebanan i 
Skåne fick övertyga under en längre tid om alla människors 
lika värde. Därtill tog Skådebanan i Skåne på sig ansvaret 
att orientera både Mats Ekelund och Peter Jönsson med flera 
om det kulturlandskap som står öppet  för alla skåningar. 
Samhällsfinansierat och klart! Och så la de till att Skådeba-
nan i Skåne kommer att ha en hand att hugga tag i – ständigt 
och jämt.
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Peter Jönsson, nu på väg tillbaka till det van-
liga livet efter decennier som hemlös. Skåde-
banan i Skåne har öppnat dörren för honom 
med flera för att de ska kunna gå på teater, 
lyssna på musik, gå på hembygdsmuseet och 
mycket mera. Allt för att återvinna självres-
pekten och tron på en framtid där de är med i 
samhället på samma villkor som andra män-
niskor:
- Många i min ålder får aldrig en andra 
chans, de går under. Jag är glad över livet, 
de teaterupplevelser jag varit med om i år 
har givit mig möjligheter till nya samtal, med 
nya människor och i nya sammanhang. Det 
är ofattabart!
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Alla är allas
stöd
Tomas Magnusson och Lars Erik Isgren.
Två hängivna personer bakom Fontänhuset i Malmö.
Fontän eller Fontain som det heter på engelska, betyder just 
fontän. I huset där Fontainhouse drog i gång i New York stod 
en fontän. Knepigare än så är det inte.
Men vad som ryms bakom begreppet är desto intressantare. 
Här finns en rörelse där medlemmarna vet att det är vad de 
har, och inte vad de saknar, som räknas. 
Alla kan alltid göra något, någon gång. Och framförallt alla 
är allas stöd.

Mental funktionsnedsättning behöver med andra ord inte 
betyda ett liv i passivitet.
-  Om vi vill se mera av vår egen berättelse i konsten? Ja 
absolut. Vi kan berätta hur mycket som helst; och det vi har 
att säga angår många människor.

Lars Erik Isgren och Tomas Magnusson är sedan länge 
övertygade om kulturens och konstens betydelse för Fontän-
husets medlemmar. Både när det gäller upplevelser av konst; 
av att få vara med om det någon annan berättar, men också 
när det gäller eget skapande.

-  På Fontänhuset har vi en egen kulturgrupp; varje år ordnar 
vi kulturläger, vi arrangerar konstutställningar och vi ser att 
det finns ett starkt och tydligt samband mellan tillitsövningar 
och att spela teater. Om kulturen kan medverka till identitet 
och trygghet så är vi nöjda.

Tanken på tillhörighet dominerar. I ett samhälle där idealet 
är likriktning; och inte att alla människor tillåts att vara uti-
från sin egen fason, kommer alltför många i kläm. Därom är 
Lars Erik Isgren och Tomas Magnusson helt överens.
-  Därför kan man på sätt och vis säga att hela Fontänhu-
set eller Fontänhusidén är en kulturföreteelse. Här blir alla 
respekterade.
-  Men vår idé är ju att vi ska kunna lämna huset; visa att 
vi inte är förbrukade på arbetsmarknaden. Och framförallt 
att det kan vara värdefullt för alla att få in nya människor 
i alltför likformiga arbetsmiljöer för att visa att de erfaren-
heter som vi besitter kan ha ett kompetensvärde. Alla varor 
och tjänster som produceras riktar sig ju mot en marknad 
som består av människor som är hur olika varann som helst.  
Då är det väl en poäng med att den eller dem som står för 

tillverkningen eller tjänsten också bär på skilda erfarenheter 
och olikheter? De som styr i samhället vinner alltid på att 
visa ömsinthet och respekt, inte mot ett fåtal utan mot alla 
människor.

Fotnot: 
Skådebanan i Skåne och i Malmö är och har blivit den själv-
klara samarbetsparten i arbetet för att låta konst och kultur 
bli en rättighet inom fontänhusrörelsens på samma sätt som 
konst och kultur är en rättighet i samhället i stort. Skådeba-
nan Skåne finns med i kulturgruppen, sträcker ut en hand om 
och när det behövs, öppnar dörrar såväl till institutionskultu-
ren som till folkrörelsekulturen.
-  Mest glad blir jag när vi gör oss onödiga; när medlem-
marna i Fontänhuset själva ringer till symfoniorkestern och 
ordnar biljetter! För då hittar vi på andra utmaningar, där 
de behövs.
Säger företrädaren för Skådebanan Skåne, Alf Nilsson 
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Lars Erik Isgren och Tomas Magnusson är synnerligen aktiva i 
Fontänhusverksamheten i Malmö. Fontänhusen samarbetar med 
Skådebanan för att öppna vägen in i samhället för dem som vill 
vara aktiva i Malmös kulturliv, antingen genom eget skapande eller 
som publik.
- Förut tog vi hjälp av skådebanan när vi ville lyssna till symfonior-
kestern, men nu klarar vi av den kontakten själva. Det kallar vi för 
utveckling. Hela Fontänhustanken handlar om att se till sitt friska 
jag, och inget annat! Nu är vi beredda att se vår egen historia be-
rättad på scen.
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Vi har något
att berätta
Kan du tänka dig ditt liv, och dina erfarenheter i konsten?

Vi ställer frågan den där sega vinterdagen då det inte bara 
varit problem med att ta sig ur sängen utan också med att 
forcera vidare; från stugvärmen till pinande snålblåst, ut på 
såphala vägar och moddiga trottoarer, bort, och samtidigt på 
väg till något annat. 

Till en form av organiserad gemenskap.
Vi möter Henaa Abdulhussain, Nongnarin Johansson, Bahjat 
Badal Ali. Vi möter också Halina som tycker att det räcker 
med förnamnet när hon presenterar sig. Och vi träffar Ma-
riam Khadifé.
Alla är elever i den folkhögskola som tagit sig namnet 
Glokala folkhögskolan och som har lokaler i Folkets hus i 
stadsdelen Hyllie i Malmö.

Alla svarar ja på frågan om de vill se mera av sina egna liv 
i konsten.
Alla har oberättade berättelser.
Svar på frågor som ingen ställt till dem, trots att de nu har 
flera år i Sverige.
-  Om jag får berätta om Somalia, säger Halina, så kommer 
jag inte att berätta om flykten och flytten till Sverige. Jag vill 
istället att mina förfäders berättelser ska bli allas. De berät-
telserna är viktiga i mitt liv, och är mitt liv. Det är spännande 
berättelser som förde oss samman, både unga och gamla. Vi 
kom nära varandra, alla vi som satt där och lyssnade, och vi 
kom att förstå lika mycket av det mänskliga som någon bok 
kan berätta.

Halinas svar är inte långt från de övrigas.
Alla har de varit publik till både dramatisk teater och på 
dansföreställningar, inne i Malmö.
-  Vi tänker inte på att vi också bär på något som är fascine-
rande för andra. Men när vi ställs inför frågan, då förstår vi 
att det vi kan berätta är lika intressant som något annat. Ja 
kanske ännu större!

Nongnarin Johansson förklarar:
-  Jag tror att det här hänger ihop med hur man ser på sitt eget 
värde. När vi ser att vi har samma värde, är lika värdefulla, 
som alla andra då vill vi nog också berätta mera om våra liv.

Nongnarin Johansson kommer från Thailand. Ett turistland 
dit alltför många reser utan att visa något som helst intresse 
för landets särart; där uppmärksamheten är begränsad och 
inriktad på vackert väder och att landet erbjuder handel av 
absolut allt, till lägsta pris.
-  Jag skulle känna mig stolt om svensk teater vill medverka 
till balans genom att visa något annat av Thailand; landet har 
ju egna konstnärer, egna musiker, egna författare och egna 
skådespelare. 

Fler stämmer in. Irak är ju inte ett land med en kultur, utan 
ett mycket kulturellt sammansatt land, lägger Heena Abdul-
hussain till:
-  Jag tror att man medverkar till fred om vi kan göra konst 
av alla slags olikheter. Olikheter blir ju bara farliga om man 
skräms av dem, och känner sig hotad.
-  Jag har inga egna barn; därför tänker jag utbilda mig till 
förskollärare. Freden börjar hos barnen om de blir vänner 
med varandra tidigt i livet. Barn är spontant intresserade av 
varandras olikheter. De är nyfikna.

Bahjat Badal Ali, som utbildar sig för att göra karriär inom 
restaurangbranschen sammanfattar:
-  Jag tänker på maten; först när man plockar ihop alla slags 
maträtter från hela världen får man ett riktigt bra smörgås-
bord. För mig är matkulturen ett riktigt fredsarbete. Rädslan 
och kärleken finns över hela världen, och det skrivs om den 
på alla språk. Det vill jag att vi ska tänka mera på, och tala 
mera om för att vi ska förstå varandra bättre och för att vi 
som kommer från ett annat land ska slippa stämpeln ”pro-
blem”. 

Fotnot: Skådebanan region Skåne har bland sina medlems-
organisationer Glokala folkhögskolan. Samarbetet handlar 
i mycket om att vara en kultursluss. Det Skådebanan i Skåne 
lärt av samarbetet är att ställa frågan Hur kan vi stödja 
varandra?
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De lär sig inte bara svenska; de knäcker också kulturkoder. Och de bär var 
och en med sig egna berättelser från sina respektive hemländer. Deras öns-
kan är att ge spridning åt berättelserna. Men ännu är det ingen som frågar 
efter det spännande i deras bakgrund, däremot söker många efter det ömk-
liga och beklagansvärda.
- Men det är synd. Vi kan bidra med den mångkultur som många frågar efter 
genom att just bidra med färgstarka historier som ingen har hört förut. Vi 
arbetar för att få den möjligheten.
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Ett stort 
rättviseprojekt
Suzanne Lazar är ansvarig för skådebaneverksamheten i 
Dalarna.
För henne är skådebanearbetet ett stort rättviseprojekt. Kan-
ske också ett livsprojekt
Anställningen i skådebanan på halvtid för fyra år sedan kan 
ses som en konsekvens av ett mångårigt, ja ständigt engage-
mang för samhällsfrågor. Så, även om Skådebanan Dalarna 
hör till de yngsta bland skådebaneregionerna – är Suzannes 
intresse för saken väsentligt äldre.

-  Jag har väl alltid sett kulturfrågan som en omistlig del i 
samhällsarbetet, och i samhällsdebatten. Det går inte att tala 
om att förbättra eller att förändra i samhället om inte kultur-
dimensionen är med, även om man inte alltid sätter rubriken 
kultur på det man talar om. Demokratin förutsätter ju alla de 
friheter som kulturen ständigt påminner oss om.

Vi möts i vardagen; skådebanan Dalarna har en liten 
expeditionslokal i Folkets hus i Falun. Om det är Suzannes 
egentliga arbetsplats är mera tveksamt. Mesta tiden är hon 
någon annan stans; i samtal med fackföreningar och lokala 
arbetsgivare. Nu är det ombudsorganisationen som ska ges 
stabilitet. Människor som är intresserade av konst och kultur 
ska kunna bli ombud för sina arbetskamrater; ta med dem 
till teater eller musikupplevelsen. Och ännu viktigare, de ska 
utbildas i ombudsuppgiften. Att själv vara intresserad är en 
sak, men förmågan att engagera andra för det man tror på 
kräver argumentation och uthållighet.

-  Det är lätt att arbeta mot arbetsplatserna, säger Suzanne. 
-  Och det är lätt att få arbetsgivarna med på noterna, ofta 
mindre komplicerat än att bara arbeta mot fackföreningarna. 
Allra bästa är dock när man kan åstadkomma ett bra samar-
bete med och mellan både fackföreningar och arbetsgivare, i 
en gemensam strävan att alltfler ska kunna erfara kultur.

Suzanne är dock övertygad om att behovet av att få stöd i 
sin längtan efter kultur är minst lika stort, eller långt större, 
när man står utanför arbetslivet är 

Hon har därför samarbetat både med dem som sitter i och 
har suttit i fängelse, och människor som själva presenterar sig 
som psykiskt labila eller sjuka.

- Vid sidan av sociala kontakter tror jag att särskilt uppbygg-
da och anpassade föreningsbibliotek spelar en jättestor roll. 
Det ska finnas böcker för dem som känner att livet farit hårt 
fram, där de kan känna igen sig, skapa en identifikation. Inte 
minst barn till föräldrar som faller ur den gängse ramen ska 
finna sådana berättelser där de erfar att de inte är ensamma, 
och allra helst ska de också kunna samtala med någon med 
likartade erfarenheter. Här har Skådebanan i Dalarna varit en 
bro och brygga, och det tänker vi fortsätta med,
-  Ett viktigt mål och stark ambition är att inte göra Skåde-
banan till en organisation, eller institution, som presenterar 
färdiga lösningar när man arbetar i gränslandet mellan social- 
och kulturpolitik, fortsätter hon och tillägger:

-  Det är medlemsorganisationerna själva som måste formu-
lera hur och på vilket sätt de vill ha skådebanan som stöd och 
samarbetspart; och då gäller det att ha tålamod,  och  absolut  
inte definiera långsamheten som ett misslyckande. 

Att Suzannes arbete är ett ensamarbete går inte att komma 
ifrån:
 -  I likhet med alla andra behöver man arbetskamrater, men 
jag har en bra ordförande. Vi står varandra nära, och emel-
lanåt är jag rädd för att jag nästan pratar sönder henne i min 
iver att informera och samtala om vardagens alla händelser.
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Suzanne Lazar, ansvarig för skådebanerörelsens verksamhet i Dalarna.
Hon tilltalas av den breda verksamhetsidén, och att den går att utveckla. 
Verksamhetens bredd läser hon i skilda parametrar. Både den om att skå-
debanerörelseidén står för ett främjande av alla slags konstnärliga uttryck, 
men också den att här tillåts både rollen som arrangör och skapare av egna 
verksamheter. Ännu mer frapperande, menar hon, är idén att man kan nå 
människor på så många sätt. Enklast är det genom arbetsplatserna, men den 
stora rättviseutmaningen ligger i att bland annat engagera dem som befinner 
sig utanför det vanliga samhället. Människor i eller på väg från fängelset, och 
människor i eller bort från egna fängelser, det vill säga från psykiska sjukdo-
mar.
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En lycka
att få
utvecklas
Numera är Tapani Björkbacka efter tjugo år i Skådebanan 
Västmanlands tjänst nära en institution i ordet rätta, ur-
sprungliga och goda bemärkelse.  Det vill säga något enastå-
ende stabilt, som det inte går att rubba på. Men inte bara det; 
i det där orubbliga finns också en historia ingraverad som 
berättar om Tapanis väg in i skådebanerörelsen, och om hans 
absoluta övertygelse att ha hamnat rätt. Både för sin egen och 
organisationens skull.

Kanske historien börjar någon gång på sjuttiotalet, när 
Tapani sökte svar på en inre lust eller om det var oro(?) som 
inte gick att identifiera förrän han själv lät sig konfronteras 
med bildkonsten. Och därtill rejält.
Bilden, driften till bilden, till konsten, från det mycket enkla 
och föreställande till det allra mest abstrakta liknar han vid 
den bildningsresa han själv önskar alla andra människor.

-  Det var självklart en lycka att bli anställd, och arbetar för 
Skådebanans sak, i en organisation där jag fick möjlighet att 
utveckla, andra, men också att själv utvecklas i. 

Det berättar han i dag två eller tre armlängder bort från gjute-
riet, den sista arbetsplatsen före Skådebanan.

-  Jag var arbetsskadad, och behövde väl ett nytt arbete, läg-
ger han till.

Talar man däremot med dem som han hade om kring sig 
vid den tiden, så vänder de på förklaringen. Det var Skådeba-
nan Västmanland som behövde Tapani. En grabb som själv 
sökt sig till något annat, och som därför också kunde läsa 
in de ibland mycket dolda behoven som finns hos de allra 
flesta. Att få ge sig hän, ge sig in. I musiken, i litteraturen, i 
bildkonsten eller vad det än är som ligger bortom vardagens 
konventioner, invanda föreställningar om vad som går an och 
inte går an.

Ännu är Tapani inte pensionär. Men det är inte fler år kvar 
än att han kan räkna på ena handens fingrar.
-  För mig är lyckan störst när man ser att människor kan 
förändras i konsten, när det icke professionella kan möta det 

professionella. När nya tankar kan födas. När t ex skrivar-
cirklar leder till aktivt skrivande, och publicering i den årliga 
novelltävlingen som Skådebanan arrangerar i länet tillsam-
mans med andra kulturaktörer. Eller när de första ”prova på” 
försöken hos en etablerad konstnär stärker självkänslan så 
man efter något år själv finns med i årets julsalong.

Exakt hur verksamheten har förändrats i Skådebanan under 
Tapanis tjugo år är inte helt enkelt att förklara, säger han. 
Men att den är förändrad, det vet han. Och kanske har det 
mycket med honom själv att göra.
-  Jag har ju lärt mig hur man tas med nya människor, ja att 
begripa mig på alla dem som liksom jag en gång bar på en 
känsla av att vilja något annat, något mera.
________________________________________________

Medlemmar 
i Riksskådebanan

Riksskådebanan organiserar inga individuella medlem-
mar
Medlemmar i Riksskådebanan är organisationer, bland 
dessa organisationer inkluderas de regionala skådeba-
norna 
Skådebanan Skåne, 
Skådebanan Västra Götaland, 
Skådebanan Jönköpings län, 
Nya Skådebanan Östergötland, 
Nya Skådebanan Stockholms län, 
Skådebanan Uppsala län, 
Skådebanan Västmanland, 
Skådebanan Dalarna, 
Skådebanan Mellersta Norrland 
Skådebanan Norrbotten
( Regionala skådebanor är tillgängliga
 via Riksskådebanans hemsida  www.skadebanan.se )

Övriga medlemsorganisationer är
ABF – Arbetarnas Bildningsförbund
Studieförbundet Vuxenskolan
LO – Landsorganisationen i Sverige
Verdandi
Arbetarteaterförbundet
Fontänhusen i Sverige
Ordfront
En Bok för alla
Pensionärernas Riksorganisation ( PRO)
Skådebanans vänner
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-Jag är glad och tacksam över ett arbete där det gått att förena mitt 
eget självförverkligande med andras möjligheter att också få göra det 
de innerst inne vill. Det säger Tapani Björkbacka som under sin tid 
i skådebanerörelsen, för Skådebanan Västmanland, både utvecklat 
sitt eget skapande som bildkonstnär samtidigt som han svarat för att 
nya människor, oavbrutet, kommit i centrum för sådana konstnärliga 
möten som annars inte skulle ha blivit av. De har i likhet med Tapa-
nis första möten med Skådebanan  mycket ofta kommit i kontakt med 
skådebaneverksamheten via engagemang i en facklig organisation.
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ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR ÅR 2009 RIKSSKÅDEBANAN  Org.nr 802004-3280
Föreningens verksamhet under året beskrivs i verksamhetsberättelsen till vilken denna årssammanställning är bilagd

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att årets vinst 207:34 balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING 1 JAN - 31 DEC

INTÄKTER 2009 2008

Anslag 1 650 000,00 4 868 000,00

Övriga intäkter 2,60 -0,56

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 650 002,60 4 867 999,44

KOSTNADER

Bidrag till Skådebaneregioner 0,00 -3 164 540,00

Styrelse och revisorer -264 731,62 -164 894,79

Samordnings- och utvecklingskonstnader -1 275 116,32 -1 206 272,63

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -1 539 847,94 -4 535 707,42

RÖRELSERESULTAT 110 154,66 332 292,02

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter 8 221,61 138 817,21

Finansiella kostnader -1 168,93 -215,02

Nedskrivning av fordringar 0,00 0,00

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER

OCH KOSTNADER 7 052,68 138 602,19

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 

INTÄKTER OCH KOSTNADER 117 207,34 470 894,21

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avsättning Utvecklingsfond -117 000,00 -470 000,00

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER -117 000,00 -470 000,00

ÅRETS RESULTAT 207,34 894,21
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BALANSRÄKNING 31 DEC 2009 2008

TILLGÅNGAR

Likvida medel 3 751 889,28 3 484 017,21

Kortfristiga fordringar 23 332,61 133 348,21

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 775 221,89 3 617 365,42

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Datorer 0,00 0,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,00 0,00

SUMMA TILLGÅNGAR 3 775 221,89 3 617 365,42

SKULDER OCH EGET KAPITAL

KORTFRISTIGA SKULDER

Diverse kortfristiga skulder -653 708,17 -613 059,04

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -653 708,17 -613 059,04

AVSÄTTNINGAR

Utvecklingsfond -1 945 485,00 -1 828 485,00

SUMMA AVSÄTTNINGAR -1 945 485,00 -1 828 485,00

EGET KAPITAL

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat -1 175 821,38 -1 174 927,17

Redovisat resultat -207,34 -894,21

SUMMA FRITT EGET KAPITAL -1 176 028,72 -1 175 821,38

SUMMA EGET KAPITAL -1 176 028,72 -1 175 821,38

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -3 775 221,89 -3 617 365,42

STÄLLDA PANTER
Företagsinteckningar Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser Inga Inga

VÄRDERINGSPRINCIPER
Inkomster och utgifter har periodiserats enligt god redovisningssed. Tillgångar och skulder har, där inte annat
anges, tagits upp till anskaffningsvärden respektive nominella belopp.

Siv Holma
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Verksamhetsplan
Riksskådebanan 2010
De ekonomiska förutsättningarna för Riksskådebanan är 
radikalt förändrade under år 2010 på grund av sänkt stats-
bidrag 

Riksskådebanans stadgar och inget annat ska stå i centrum 
för riksskådebanans verksamhet; där ändamål och syfte är att 
verka ur ett rättviseperspektiv för att göra konst och kultur 
tillgänglig för alla.
I stadgarnas andra paragraf talas om själva uppgiften; att 
skapa opinion för denna sak men också det väsentliga i att 
Riksskådebanan initierar konst och kulturverksamhet både 
i egen regi och tillsammans med andra. Här talas vidare om 
att ansvara för den allmänna inriktningen av hela skådeba-
nerörelsens arbete, att stödja skådebanerörelsens verksamhet 
på regional och lokal nivå, samt att svara för och utveckla 
kontakter med alla slags konst och kulturintressenter på na-
tionell nivå. Och sist men inte minst att svara för att utveckla 
kontakter med Riksskådebanans medlemsorganisationer.

Riksskådebanans styrelse har således i likhet med tidigare 
år de egna stadgarna som bas när verksamheten för 2010 
ska ta form. Årsmötet i mars i Riksskådebanan ska vidare 
understryka betydelsen av att det är Riksskådebanan genom 
valda ombud och ingen eller inga andra som beslutar om den 
politik som är Riksskådebanans under år 2010.
Årsmötet kommer i likhet med tidigare är att ramas in av 
samverkan med ännu en kulturaktör. Denna gång är det 
teatern som konstform som står i fokus, samt själva idédebat-
ten, som också är ett uttryck för kulturell verksamhet. Syftet 
med denna inramning är både opinionsbildning, det vill säga 
att göra skådebanerörelsens idé känd för samverkanspartners, 
samt rörelsens egen kompetensutveckling.

Årsmötet i Riksskådebanan lokaliseras till Orionteatern 
i Stockholm, där, utöver själva årsmötesförhandlingarna, 
Riksskådebanan i samverkan med Orionteatern svarar för 
ett seminarium under rubriken fred och kultur, ett tema som 
helt förbisågs i den kulturutredning som presenterades under 
2009. 
I samband med årsmötet publicerar Riksskådebanan en 
årsberättelse som även den, i likhet med tidigare år, även 
fungerar som årsbok och som en del i marknadsföringen av 
vad Riksskådebanan är, gör och vill. Årsboken ska distribu-
eras till beslutsfattare och opinionsbildare inom kulturlivet.

Riksskådebanans insatser för den allmänna inriktningen av 

hela skådebanerörelsens verksamhet ska komma till uttryck 
på skilda sätt under hela året.

Året inleds med att Riksskådebanan sammanställer det idé-
dokument som varit ett gemensamt arbete inom hela skåde-
banerörelsen under en följd av år, med ambitionen att detta 
dokument antas av årsmötet 2010 för att tjäna som riktmärke 
för hela skådebanerörelsen.

Andra händelser under våren 2010 ska präglas av att po-
sitionera skådebanerörelsen och Riksskådebanan i den nya 
kulturpolitiken; detta arbete och denna ambition kommer 
bland annat att komma till uttryck genom samverkan med de 
egna medlemsorganisationerna och andra intressenter i de 
nätverk som i likhet med Riksskådebanan och skådebanerö-
relsen befinner sig inom den ideella kultursektorn. Syftet är 
att skapa en bred förståelse i samhället för det ideella, icke 
kommersiella och frivilliga kulturarbetet. 

Med samhället avses här både medborgare i stort, medlems-
organisationer samt statsmakten genom riksdag och departe-
ment

Denna positionering innebär vidare att Riksskådebanan till-
sammans med en av skådebaneregionerna, Skåne, står som 
inbjudare till den sammankomst i april i Skåne som syftar till 
att just samla regionens ideella intressen inom kultursfären 
för att diskutera den påverkan som det ideella kulturarbetet 
bör ha på regional i nivå i en förväntad ökad decentralisering 
av det nationella anslaget till kulturverksamhet.  

Riksskådebanan ska under året erbjuda och uppmuntra stöd 
till regionala skådebanor i det förhandlingsarbete som förut-
sätts i en rad regioner, för att de statliga medlen, enligt en ny 
kulturpolitik, ska kunna komma skådebanorna till del.

Riksskådebanan har ytterligare för avsikt att under året 
initiera ny skådebaneverksamhet i region Mellersta Norrland, 
samt föra dialog med var och en av de skilda skådebaneregi-
onerna om betydelsen av sammanhållning och samsyn inom 
skådebanerörelsen och att verksamheten ska riktas mot alla 
medborgare. Detta sistnämnda är inte minst väsentligt i en tid 
då alltfler människor ställs utanför arbetsmarknaden. I likhet 
med tidigare år, och i konsekvens med kulturfrämjandets 
egen ideologi, bör således fokus ligga minst lika mycket på 
de människor som helt ställs utanför konst- och kulturupple-
velser som exempelvis de kulturarrangörer som frågar efter 
skådebanerörelsens stöd för att nå publik.

Vidare bör fokus vara inriktat på att de berättelser blir 
berättade som utan skådebanerörelsens arbete, inte skulle bli 
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berättade. Med berättelser avses här alla slags kulturella och 
konstnärliga verksamheter. Yttrandefrihet och tryckfrihet är 
för Riksskådebanan en frihet som måste gälla alla medbor-
gare, inte bara i teorin utan också i praktiken. För att denna 
frihet ska bli reell behövs därför särskilda insatser under året; 
som uppsökande verksamhet övertygelsen ”mest åt dem som 
har minst”.

Under året skapar Riksskådebanan opinion för sin och skå-
debanerörelsens egen sak, att sammanföra konst, kultur och 
människor där behoven finns, genom att fortlöpande svara 
för en aktuell, intressant och relevant hemsida www.skadeba-
nan.se, samt genom att ge ut Nyhetsbrev och distribuera dem 
i och utanför organisationen.

Riksskådebanan ställer sig också som värd under sensom-
maren för ett seminarium på temat kulturpolitik, i slutet av 
augusti, under den pågående valrörelsen. Företrädare för de 
skilda politiska partierna bjuds in till detta seminarium, där 
just kulturpolitikens roll för ett öppet, jämlikt, jämställt och 
inkluderande samhälle ställs i fokus. Platsen för detta semi-
narium är Stockholm.

Detta evenemang är en del av Riksskådebanans traditionella 
höstmöte; dit aktiva opinionsbildare inbjuds som föreläsare, 
som deltagare vid sidan av övriga deltagare som företrädes-
vis representerar medlemsorganisationerna.

Det traditionsenliga höstmötet finansieras inte av Riksskå-
debanan, det ska istället vara självfinansierat i så måtto att 
samtliga deltagare står för sina egna kostnader. 
Syftet med höstmötet är erfarenhets- och kunskapsutbyte 
samt kompetensutveckling. 
Riksskådebanans årsmöte 2010 föreslår att de skilda skåde-
baneregionerna delar kostnaden för att delta under höstmötet 
och andra gemensamma sammankomster utifrån en solidari-
tetsprincip, som innebär att ingen skådebana betalar mera än 
någon annan för resa och logi. 

Ännu en aktivitet i opinionsbildande syfte är att för andra 
året dela ut Riksskådebanans kulturpris, i enlighet med de 
stadgar som gäller för priset.

På temat att skapa opinion samlar Riksskådebanan samtliga 
centralt anslutna medlemsorganisationer under hösten, för 
att samtala om på vilket sätt som Riksskådebanan kan utgöra 
samverkanspart i arbetet för att fokusera mera på kultur i 
nämnda medlemsorganisationer.
På temat att skapa opinion producerar Riksskådebanan under 
året minst fem debattartiklar på temat betydelsen av att ordna 
möten mellan konst, kultur och människor där behoven finns.

Riksskådebanan håller under året minst tre styrelsemöten; 
vid ytterligare behov av styrelsemöten bör ambitionen vara 
att ordna telefonmöten så långt som det är möjligt.

Riksskådebanan har för avsikt att byta lokal under året; 
det vill säga flytta det centrala kansliet från Nynäshamn till 
Stockholm. 
Riksskådebanan har i Nynäshamn haft utomordentliga möj-
ligheter att bedriva egen och i samverkan med andra front- 
eller försöksverksamhet, denna möjlighet förväntas kvarstå 
även vid en flytt till centrala Stockholm.

Riksskådebanan utvecklar under året kontakter med centrala 
konst- och kulturintressen, utifrån tesen att göra den befint-
liga konsten mera lättillgänglig sett ur en rad skilda aspekter.
Med centrala konst och kulturintressen avses här skilda 
institutioner för kultur, inom en rad konstnärliga områden 
som teater, bildkonst, musik, museer, arkiv och bibliotek. 
På samma sätt söker Riksskådebanan under året samverkan 
och samtal inom området högre konstnärlig utbildning, för 
att med de medel som står till buds påskynda en utveckling 
som leder till mindre social och etnisk snedrekrytering till de 
aktuella utbildningarna.

Riksskådebanan för under året fortlöpande samtal med Kul-
turdepartementet och med myndigheten för kultur, Kultur-
rådet.
Syftet med dessa samtal är att skapa respekt och förståelse 
för Riksskådebanans och skådebanerörelsens organisation 
och sak, samt att sakligt förklara varför Riksskådebanan och 
skådebanerörelsen i likhet med andra nationella kulturorgani-
sationer genom ett samhällsnyttigt arbete för demokrati och 
kultur förtjänar ett rejält ekonomiskt stöd. Riksskådebanan 
ska i dessa samtal informera om Riksskådebanans särställ-
ning inom skådebanerörelsen.

Riksskådebanan och skådebanerörelsen fyller 100 år under 
2010. Denna händelse genomsyrar organisationens arbete 
under hela året; bland annat genom vederbörligt stöd till 
regionala skådebanor och genom anordnandet av det semina-
rium på temat Kulturpolitik som nämnts i texten ovan.

Riksskådebanan ska vidare under året söka ekonomiskt stöd 
för verksamheten varhelst det finns en möjlighet därtill.

Denna verksamhetsplan förutsätter aktivt arbete för att den 
ska kunna genomföras; förutsättningarna för detta arbete 
skiljer sig dock från tidigare år då det reducerade statliga 
stödet kan få konsekvenser till men för Riksskådebanans 
arbetskapacitet. 



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Riksskådebanan
Org.nr  802004-3280

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
Riksskådebanan för 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi 
tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 


