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Fr edag 24 mar s
(11.30 Riksskådebanans styrelsemöte)
KL. 12.4 5
Riksskådebanans kulturpris till Sor an Ismail.
Utdelning av priset sker i “Guldr ummet”
Kl. 13.00
Sophia Laurin från Kulturdepartementet ger en introduktion
till regeringens kommande kulturarvspolitik.
Kl. 13.30.
Ker stin Lundberg. Cultural planning - planering med ett
kulturellt perspektiv.
Kl. 15.00 - 17.00
K atarina Wadstein Macleod, lektor och docent på
Södertörns Högskola är en av författarna till boken
Kulturarv – att skapa historia för framtiden”.
Katarina introducerar huvudragen i sin bok och diskuterar
även svagheten i begreppet; vår nuvarande lagstiftnings
politiska bakgrund; hur kulturarv används i politik.
Kl. 19.00 Middag på Mälardrottningen

Lör dag 25 mar s
Kl. 9.00
Jan Nordwall, generalsekretere Sveriges Hembygdsförbund,
Sveriges största kulturarvsorganisation.

Kl. 10.00 - 12.00
Peter Johansson.
Min syn på det svenska kulturarvet.
Konstnären Peter Johansson ställer frågan om identitet
och kultur genom att peka på ytterligheter i svenskheten.
Med humorns hjälp försöker han besvara frågan.
Vems kulturarv?
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00.
Linde Sjöstedt
Folk och Kultur, konventet feb 2018
KL. 14.00
Bengt Berg
Srönor, skrönor och lite poesi.
KL. 15.00
Ulla-Britt Lindqvist
Skådebanan och det offentliga rummet.
Regeringen satsar på "bevarande av det moderna
samhällets kulturarv". Vilka olika kulturarv är vi engagerade i?
Är vi i Skådebanan med och skapar framtidens kulturarv?
Ulla-Britt Lindqvist ger en bakgrund till söndagens diskussion.
Kl. 19.00 Middag på Mälardrottningen

Söndag 26 mar s
Kl. 9.00
Ulla-Britt Lindqvist
Mera kulturarv ur vårt perspektiv.
Kl. 11.00
Riksskådebanans årsmöte
Kl. 12.00 Lunch
(konstituerande möte för den nya styrelsen)
Kl. 13.00
Visning av utställningen History Unfolds
Samtidskonst möter historia?

Boendepå Mälar dr ottningen 24-25-26 mar s 2017/deltagar e på konfer ensen
Nor rbotten

23 - 26 mars
24 - 26 mars
25 - 26 mars
25 - 26 mars

Eva Plumppu, verksamhetsledare
Ulf Nyström, Riks styrelse
Elisabeth Lax, ombud
Karin Lundholm gäst

Dalar na

24 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars

Suzanne Lazar, verksamhetsledare
Peter Östberg, Riks styrelse
Eva Sens, ombud

Västmanland

23 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars

Zenita Bergman, Riks styrelse/verksamhetsledare
Rolf Söderman, Riks styrelse
Maria Dahlgren, ombud
Åsa Jarrolf, gäst

Stockholm

26 mars
26 mars

Östergötland

24 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars

Ulrika Cederberg, Riks styrelse/verksamhetsledare
Göran Sarring, Riks styrelse
Ulla Jacobsson Werner, ombud

Jönköping

24 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars

Dan Andersson, verksamhetsledare
Ulla-Britt Lindqvist, Riks styrelse
Dennis Ernst, Riks styrelse, ersättare
Liselotte Munther, ombud

Västr a Götaland

24 - 26 mars
24 - 26 mars

Johan Lundbladh, verksamhetsledare
Ann Britt Carlsson, Ombud/Valberedning

Skåne

24 - 26 mars
24 - 26 mars
24 - 26 mars

Alf Nilsson, Verksamhetsledare
Lone Lindholm, Riks styrelse
Charlotte Malmborg, ombud

24 - 26 mars
24 - 26 mars

Tapani Björkbacka, Webbansvarig
Bengt Berg, Förtroendevald revisor

Övriga gäster 24, 25, 26 mars
Årsmöte

Ann Näfver, Riks styrelse/verksamhetsledare
Marianne Ronnheden, ombud

Ann Marie Engel
Fredrika Moreén, Ordfront - Ombud
Ulrika Eskilsson, LO - Ombud
Karin Sjöberg, En Bok För Alla - Ombud
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Dagordning för
Riksskådebanans år smöte 26 mar s 2017
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfuntionärer
a) ordförande
b) sekreterare
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisonsberättelsen
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens förslag och inkomna motioner
11. Fastställande av verksamhetsplan
12. Beslut om arvode
13. Fastställande av budget och medlemsavgift
14. Val
a) Fastställande av antal ordinarie ledamöter
b) Ordförande
c) Övriga ledamöter
d) Styrelseersättare
e) Revisor
f) Revisorersättare
g) Valberedning/sammankallande
h) Valberedningsersättare
i) Övriga val
15. Årets Kulturpris
16. Avslutning

Röstlängd för
Riksskådebanans
år smöte i Stockholm
sön 26 mar s 2017

Styr elsen
Zenita Bergman, Västmanland
Peter Östberg, Dalarna
Göran Sarring, Östergötland
Ann Näfver, Stockholm
Ulla-Britt Lindqvist, Jönköping
Lone Lindholm, Skåne
Fr ånv ar ande or dinarie ledamöter :
Christoffer Lundström, Kulturens Bildningsverksamhet
Lena Aronsson, Norrbotten (avgått)
Siv Holma, Norrbotten (avliden)
Er sättar e:
Rolf Söderman, Västmanland
Ulrika Cerderberg, Östergötland
Dennis Ernst, Jönköping
Ulf Nyström, Norrbotten
Ombud Nor rbot ten
Elisabeth Lax
Ombud för Dalar na
Eva Sens
Ombud för Västm anland
Maria Dahlgren
Ombud för Stoc kholm
Marianne Ronnheden
Ombud för Öst er götland
Ulla Jacobsson Werner
Ombud för Jönköping
Liselotte Munther
Ombud för Västr a Götaland
Ann-Britt Carlsson

Inget ombud
PR O
ABF
Verdandi
Vuxenskolan i Sverige
Arbetar teaterförbundet
Fontänhusen i Sverige
Kulturens Bildningsver ksamhet

Ombud för Södr a r egionen
Charlotte Malmborg
Revisor
Bengt Berg
Or dfr ont
Fredrika Morén
LO
Ulrika Eskilsson
En Bok För Alla
Karin Sjöberg

För slag till Riksskådebanans ver ksamhetsber ättelse 2016
Riksskådebanans medlemmar
Riksskådebanans medlemmar 2016 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige:
Skådebanan Norrbotten
Skådebanan Dalarna
Skådebanan Västmanland
Skådebanan Stockholms län
Skådebanan Östergötland
Skådebanan Jönköping
Skådebanan Västra Götaland
Skådebanan Skåne
Övriga medlemsorganisationer är :
ABF- Arbetarnas bildningsförbund
Studieförbundet Vuxenskolan
LO, Landsorganisationen
Verdandi
Arbetarteaterförbundet
Fontänhusen i Sverige
Ordfront
En Bok För Alla
Pensionärernas Riksförbund
Kulturens Bildningsverksamhet
För eningskansli
Efter uppsägning av kanslilokalen på Swedenborgsgatan i Stockholm har Riksskådebanan
varit inneboende på Kristinagatan 6 A i Västerås utan kostnad.
Detta med bakgrund av att Riksskådebanan sett över sina utgifter och gör besparingar
där det är möjligt.
I samband med uppsägningen av kontoret fraktades Riksskådebanans arkiverade material
till ARAB, Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek i Flemmingsberg.
Ekonomitjänst
Riksskådebanan köper ekonomitjänst av Fredrika Moréns enskilda firma.
Webbsidan
Riksskådebanan köper webbtjänsten av Tapani Björkbackas enskilda firma.
K ansliets bemanning
AU-ledamöterna Zenita Bergman och Göran Sarring har arbetat
på uppdrag av Riksskådebanans styrelse och ansvarat för
utvecklingskonferenser, styrelsemöten och ekonomi, kontakter
med Kulturrådet mfl, medlemsorganisationer, fakturering, protokoll mm.

Styr elsen och dess arbete
Riksskådebanans styrelse har bestått av:

Ordinarie ledamöter:
Siv Holma, ordförande, Norrbotten (tom okt 2016)
Zenita Bergman, vice ordförande/ kassör, Västmanland
Göran Sarring, sekreterare, Östergötland
Lena Aronsson, Norrbotten
Peter Östberg, Dalarna
Ann Näfver, Stockholm
Ulla-Britt Lindqvist, Jönköping
Lone Lundholm, Skåne
Christoffer Lundström, Kulturens Bildningsverksamhet
Suppleanter :
Rolf Söderman, Västmanland
Ulf Nyberg, Norrbotten
Dennis Ernst, Jönköping
Riksskådebanans arbetsutskott:
Siv Holma, ordförande (tom okt 2016)
Zenita Bergman, vice ordförande/kassör
Göran Sarring, sekreterare
Ulla-Britt Lindqvist (from 1 nov)
Aktoriserad r evisor :
Mattias Karlsson
För toendev ald r evisorer :
Bengt Berg, Värmland
Revisorer sättare:
Liselotte Munther
Valberedning:
Ann-Britt Karlsson, V. Götaland (sammankallande)
Fredrika Morén, Ordfront
Eva Sens, Dalarna
Karin Lundholm, Norrbotten
Michael Widén, Skåne
Styr else och AU-möten
Riksskådebanans styrelse har under verksamhetsåret 2016 haft 5 styrelsemöten.
8 mars, 2 april, 3 maj, 9 okt, 6 nov.
Arbetsutskottet har haft 9 sammanträden.
15 jan, 3 feb, 29 feb, 13 mars, 19 april,
30 maj, 26 aug, 21 okt, 6 dec.

AU:s kontakter utåt
• AU har besökt Statens Kulturrådet och träffat Skådebanans handläggare
Jerk Sörenson och enhetschefen Magnus Boström.
• AU har deltagit i Ideell Kulturallians arbetsmöte.
• AU deltar i Koalition för kulturdebatts medlemsmöten.
• Göran Sarring har deltagit i KLYS konferens i Gävle 8-9-februari 2016 om konstnärspolitik.
• Göran Sarring har deltagit i Konstnärsnämndens konferens i Stockholm den 15 april 2016
om yttrandefrihet.
• Zenita har deltagit i Redovisning av betänkadet: Palett för ett stärkt civilsamhälle.
Kultur priset 2016
Maria Taube intendenten, konstpedagogen, eldsjälen och guiden vid Moderna Museet i Stockholm
tilldelades årets Kulturpris.
Maria har visat hur man genom att kombinera ett starkt personligt engagemang
med en hög professionalitet kan förmedla konstens perspektiv i ett integrerat samhälle.
Som Maria själv uttrycker det: ”Konst har med livet att göra”.
Maria Taube har arbetat på Moderna museet i ca 40 år. Hon har studerat konsthistoria, skrivit
böcker och är en uppskattad föreläsare. Hon har även varit och är lärarutbildare i bildspråk.
Därutöver har hon ansvarat för konstkurser för alla åldrar i museets verkstad, då med
tyngdpunkt på de personer som normalt inte tar sig till Moderna museet.
Maria har även museets uppdrag att initiera konstkurser för ensamkommande flyktingbarn.
Hon är i dessa sammanhang en viktig inspiratör och vägledare för museets övriga konstpedagoger.
Maria kombinerar det civila samhällets uppdrag kring integration med ett personligt och starkt
engagemang.
Priset delades ut av Siv Holma i samband med en visning på Moderna Museet under
Riksskådebanans årsmöteskonferens.
Ambassadörer för Riksskådebanan
De som tilldelats Riksskådebanans kulturpris blir automatiskt ambassadör för Riksskådebanan.
Även den som delar Riksskådebanan och Skådebanerörelsens värderingar och vill stödja dess
verksamhet kan bli ambassadör.
Nuv ar ande ambassadör er är :
Jerry Wiliams, Kulturpristagare 2010
Per Johansson, Glada Huddik, Kulturpristagare 2011
Sveriges fem nationella minoriteter, Kulturpristagare 2012
Linda Krüger, Kulturpristagare 2013
Torgny Karnstedt, Kulturpristagare 2014
Josette Burshell - Mingo, Kulturpristagare 2015
Maria Taube, Kulturpristagare 2016
Övriga ambassadörer :
Solveig Ternström, Lars Ohly, Bengt Berg.

Skådebanan Stoc kholms län
Skådebanan Stockholm heter numera Skådebanan Stockholms län och har har en styrelse och
en ideellt arbetande verksamhetsledare. Skådebanan har under året genomfört flera samarbeten
med Moderns museet och har även ett projekt tillsammans med Fontänhuset i Stockholm.
Riksskådebanan stöttat utvecklingen genom mentorskap och ekonomisk stöd
till Stockholms hemsida.
Utvecklingsver ksamhet
Skådebanerörelsen i Sverige har sedan januari 2011 genomgått ett omfattande utvecklingsarbete.
Rörelsen har sedan dess samlats två gånger per år för gemensamma konferenser med
syftet att utveckla, fördjupa och stärka rörelsen in i framtiden.
Riksskådebanans höstkonfer ens 2016 inställd
I samband med den årliga revisionen uppmanade den aktoriserade revisorn Mattias Karlsson,
Riksskådebanan att se över sina utgifter. Årsmötet 2016 gav Styrelsen i uppdrag att göra en översyn
och dra ner på kostnaderna under 2016. Styrelsen beslutade därför att i första hand avstå från
den planerade höstkonferensen.
År smöteskonferens tor sdag 31 - lör 2 april
hos Stadsmissionen Stor tor get oc h ABF, Sveav ägen i Stoc kholm.
Tor sdag 31 mar s
Skådebanornas verksamhetsledare samlades tillsammans med delar av Riksskådebanans AU
för att prata verksamhetsfrågor. Senare på dagen hade Riksskådebanans styrelse sitt möte.
Fredag 1 april
Suzanne Osten , damatiker, regissör, författare, professor, fd teaterchef
och barnfilmambassadör talar om sin senaste film och pratade under rubriken, barndom,
idyll eller verklighet och visade delar ur sin senaste film “Flickan mamman och demonerna”.

Car l Johan De Geer , Konstnär, författare, filmskapare, musiker, designer, kulturjournalist,
fotograf, skådespelare och scenograf gav oss sin bild av begreppet kvalité.
Hans rubrik var, Bortom begreppen bra och dåigt.
Maria Taube , intendenten, konstpedagogen, och guiden vid Moderna Museet i Stockholm
visade museets utställningar och berättade om sitt arbete med barn och ungdomsverksamheten
på museet. Vi fick även en visning av konstverkstaden och information om deras verksamhet med
ensamkommande flyktingbarn.
Lördag 2 april
Lördagen den 2 april genomfördes Riksskådebanans årsmöte.
Möter var förlagt till ABF lokaler i Stockholm och till ordförande för årsmötet
valdes Anna Steel, ledamot i Stockholms läns Skådebanan.
Tre avgående styrelseledamöter, Paula Ternström, Mårten Ström och Ola Wirtberg avtackades
av Siv Holma.

Slutor d
Kommer på orginalet i samband med årsmötet.

Zenita Bergman

Göran Sarring

Ulla-Britt Lindqvist

Christoffer Lundström

Peter Östberg

Lone Lindholm

Ann Näfver

RIKSSKÅDEBANAN – VERKSAMHETSPLAN 2017
Riksskådebanan skall vara en samlande kraft inom skådebanerörelsen, vi skall dra nytta av
varandras erfarenheter och kunskaper, och vi skall sprida dessa och inspirera hela rörelsen.
I våra nätverk utanför skådebanerörelsen skall vi också verka för att vara en samlande
/inspirerande kraft. I det avseendet skall vi samla skådebanerörelsen till minst en
gemensam konferens dit vi också kommer att bjuda in externa nätverkspartners.
Vi skall ta initiativ till att de regionala verksamhetsledarna träffas för erfarenhetsutbyte
och information. Vi skall även stötta deras arbetsmöte ekonomiskt.
Vad gäller Skådebanan Stockholms län skall vi fortsätta stödja deras omstart och utveckling.
Konkr et ver ksamhet
Vi skall driva en icke-instrumentell kulturpolitik och söka sätt att diskutera måluppfyllelse,
inte minst mot bakgrund av kulturpolitikens regionalisering.
Vi skall studera och fördjupa oss i begreppet ”kulturarv”, regionalt, nationellt och
internationellt.
Vi skall sprida diskussion om kulturarvet inom vår rörelse och i vårt nätverk.
Vi skall medverka i förberedelserna för Länsteatrarnas/Länsmuseernas
/Länsmusikorganisationernas kulturpolitiska konvent 2018.
Jämställdhet
Vi skall i all projektdiskussion aktivt arbeta med jämställdhetsperspektivet framför ögonen,
t.ex. genom att vi vid våra konferenser skall ha en jämn könsfördelning vid engagemang
av föreläsare och inledare.
Nätver k
Vi avser att inleda en kontakt med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) vad gäller konst/kultur som en demokratisk rättighet för barn/unga.
Vi skall fortsätta delta i arbetet med Ideell Kulturallians och med Koalition för kulturdebatt.
Vi skall fördjupa samarbetet med våra medlemsorganisationer, och vi skall utveckla
samarbetet med de centrala fackliga organisationerna LO, TCO och SACO, och de
konstnärliga yrkesorganisationerna.
Inter nationellt
Vi skall ta fasta på att EU utnämnt 2018 till Kulturarvsåret, och försöka kontakta lämpligt
pågående internationellt projekt för att delta som partner
Tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning skall finnas med i all projektdiskussion,
även tillgänglighet för artister/konstnärer med funktionsnedsättning

