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Proposition: Verksamhetsplan 2019
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PRIORITERING 2019 - 2020
Ung Teaterscen är ett ungt förbund med stora utvecklingsmöjligheter. Under de senaste två åren har
vi sett en stor ökning av medlemmarnas engagemang och med det har förbundet utvecklats. För att
vara ett aktuellt förbund för alla barn och unga som brinner för teater, vill förbundet fortsätta att
utveckla sin verksamhet under de kommande två åren.

Fokusområden
●

Möjliggöra för fler barn och unga att engagera sig inom Ung Teaterscen

●

Stärka och utveckla förbundets ekonomi med fokus på ökad spridning av finansiärer

FÖRBUNDET
Vi ser en stor ökning i medlemsengagemang och vill ta tillvara på dessa drivkrafter samt förenkla för
barn och unga att själva driva frågor och verksamhet. Ett sätt att göra det på är att organisera arbetet i
projekt- och arbetsgrupper där våra medlemmar kan medverka utifrån sina egna förutsättningar och
intressen. Vi arbetar för att unga själva ska kunna ta initiativ och starta upp processer på sin hemort
eller på nationell nivå.
Vi vill uppmuntra och förenkla för ungdomar att engagera sig som förtroendevalda, både i sina egna
föreningar såväl som på nationell nivå. Att vara förtroendevald innebär ett ansvar men också en
chans att lära sig nya saker. Att ha ett uppdrag är en lärande process och ska vara stimulerande,
roligt och utvecklande. Vi vill därför arbeta för att ett stort fokus ska ligga på lustfyllt lärande under
uppdraget.
För att förbundet ska kunna stå starkt inför framtiden behöver vi ha en stabil organisation och
ekonomi. Vi behöver därför se över möjligheten att utöka och bredda vår finansiering.
Under 2019 vill förbundet:

Förtroendevalda
●

Verka för en lärande och trygg miljö för de förtroendevalda i förbundet

●

Erbjuda stöd till förtroendevalda i medlemsföreningarna

Arbetsgrupper
●

Organisera förbundets arbete i projekt- och arbetsgrupper

●

Verka för att unga ska kunna få inflytande och engagera sig utifrån sina förutsättningar
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Årsmöte
●

Arbeta för att fler medlemsföreningar ska vara representerade på årsmötet

●

Utveckla de demokratiska processerna så att mötet upplevs som tillgängligt, utvecklande och
roligt

●

Inspirera unga att engagera sig i förbundet, inför, under och efter årsmötet

Medlemmar och föreningar
●

Stötta medlemsföreningar i sitt arbete med att inkludera barn och unga i de demokratiska
processerna

●

Fortsätta värva föreningar som har en stor andel barn och unga men som idag inte är
medlemmar hos Ung Teaterscen

●

Möjliggöra för barn, unga och teaterledare att starta upp en förening där det idag inte finns
någon

Ekonomi och administration
●

Söka större projektbidrag för att finansiera verksamhet för barn och unga

●

Utveckla samarbetet med studieförbundet Kulturens för att skapa mervärde för våra
medlemsföreningar och stärka förbundet

POLITIK OCH KOMMUNIKATION
För att barn och unga ska få reellt inflytande i kulturpolitiken vill förbundet fortsätta arbeta med sitt
politiska påverkansarbete. Vi vill också utveckla våra samarbeten med organisationer som har
verksamhet som gränsar till förbundets intresseområden.
Under 2019 vill förbundet:

Politisk påverkan
●

Närvara på politiska arenor och mötesplatser som är relevanta för förbundet (t.ex.
Järvaveckan och Folk och Kultur)

Extern representation
●

Delta på Amatörteaterns Riksförbunds verksamhetskonferens
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Nationellt och internationellt arbete
●

Vara en aktiv och drivande part i Sveriges Amatörteaterråd (SAR)

●

Stötta Sveriges representant i NEATA youth

ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER
Förbundet arrangerar egna aktiviteter, stöttar medlemsföreningar att delta i andra arrangemang samt
sprider information om andra arrangemang. Centralt för förbundets verksamhet är
kunskapsutveckling, nätverkande och inspiration. Förbundet vill lägga ett stort fokus på att barn och
unga ska ha möjlighet att delta i kurser, läger och nätverksträffar.
De externa projekten kan endast genomföras om förbundet får projektfinansiering.
Under 2019 vill förbundet:

Egna arrangemang
●

Anordna Ung Teaterfestival 2019

●

Anordna en inspirationshelg för unga och unga vuxna i samband med årsmötet

●

Genomföra ett diskrimineringsseminarium i samarbete med ATR (Amatörteaterns riksförbund)

●

Genomföra en kurshelg i samarbete med ATR (Amatörteaterns riksförbund)

●

Planera en utbildning som stöttar unga amatörteaterledare

Externa projekt
●

Genomföra projektet “Mitt val - Min röst” som sker ute i gymnasiesärskolor och arbetar för ett
högre valdeltagande i EU-valet.

●

Samarbetspartner i Kulturens musikalprojekt “The Man Who Never Died”.
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