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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Även om snön ligger kvar på många håll så är våren snart här! Det
betyder att många föreningar är mitt uppe i intensiva repperioder för
vårens föreställningar, många har också sina årsmöten. Hos oss på
Ung Teaterscen ligger mycket fokus på vår festival, Ung Teaterfestival.
Vi jobbar just nu intensivt med att göra det så roligt som möjligt för
er deltagare. Jag hoppas att vi ses i Vadstena i april och
att det då är så pass varmt att vi kan äta glass i solen!

ANNA K. LILJEBLAD
Foto: Nicholas Ranegie

UNG TEATERFESTIVAL OCH ÅRSMÖTE
Nu är det äntligen dags! Den 27-30 april är det inte bara festival, det
är årsmöte också! Dagar fulla av inspirerande föreställningar, roliga
workshops, härliga kvällsaktiviteter och nya vänner.
Varje förening har rätt att skicka två röstande ombud till årsmötet
och för dessa så står förbundet för alla kostnader. Läs mer på vår
hemsida. Där kommer även handlingarna finnas tillgängliga.

NOMINERA TILL STYRELSEN
Är eller känner du de nya krafterna som behövs till vår styrelse och
valberedning? Du behöver inte ha tidigare erfarenhet. Du behöver ha
nyfikenhet och ett intresse för det förbundet står för och arbetar med.
I år så söker vi efter en vice ordförande, nya ledamöter och personer
till valberedningen. För att tipsa om någon behöver vi att du skicka
in namn, position, kontaktuppgifter och varför denna person skulle
passa bra till jacob.clarin@utb.karlshamn.se.

Vill du
engagera
dig i
förbundet?
Festival- och kurser
Vi söker just nu efter
ungdomar som gärna vill
vara med och tycka kring
teaterfestivalen och nästa
års kursutbud. Är du den
personen eller känner du
någon som gärna kommer
med roliga och kreativa
idéer. Gå in på hemsidan
och anmäl er nu!

MEDLEMSLISTOR
Den 31 mars är deadline
för att uppdatera vilka
som var medlemmar i
föreningar under 2017.
Detta gör ni direkt i eBas.
Ifall ni har några frågor
kring hur detta går till så
kan ni kontakta vår nya
administratör, Linnéa
Hård af Segerstad.

BIDRAG ATT SÖKA
Ung Teaterscen finns till för att stötta våra föreningar på flera sätt, både genom kurser, kunskap
men även ekonomiskt. Vi har därför anpassat våra bidrag så att de bättre passar våra föreningars
behov och under 2018 finns det därför tre olika bidrag att söka.

FÖRENINGSBIDRAG
Detta bidrag får alla föreningar som uppfyller förbundets krav (är demokratiskt uppbyggda och
har minst 60% medlemmar i åldern 6-25 år). Bidraget är uppdelat i två delar med en fast del
som är summa på 1000:- och en rörlig del med 25:-/medlem i bidragsgrundande ålder. För att
få bidraget behöver föreningen lämna in årsmötes- och verksamhetsrapport i eBas.

PROJEKTBIDRAG
Varje föreningar har två gånger per år möjlighet att söka 5000:- till projekt som inte ingår
som ordinarie verksamhet (t.ex. festivaler, kurser och utveckling av föreningen). Det ni
behöver lämna in är en beskrivning över projektet ni vill genomföra och en budget. Bidraget
söks i eBas.
Bidraget är uppdelat i två ansökningsperioder.
Sista ansökningsdag:
13 april
7 september

RESEBIDRAG LÄNK
För alla föreningar som är med i LÄNK så har ni möjlighet att söka resebidrag (max 1500:-).
Bidraget söks i eBas.

Följ
och gilla
oss!

073 070 18 07
info@ungteaterscen.se
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