2019-01-29

Varmt välkomna till årsmöte och inspirationshelg!
Ung Teaterscens årsmöte och inspirationshelg arrangeras i Stockholm. Vi kommer att ha en riktigt
rolig helg tillsammans och utforska några av stadens teaterskatter!
Datum: Lördag 23 mars - söndag 24 mars
Plats: Stockholm
Anmälan görs via länken https://goo.gl/forms/98F2mFkJL3il18Sj1 senast tisdag 26 februari kl. 23:59

Vill du vara med?
Alla medlemsföreningar är garanterade plats för 2 ombud till årsmötet och inspirationshelgen, och det
är gratis för ombud att vara med. Föreningen behöver skicka in en fullmakt för att intyga vem/vilka
som utsetts till ombud. Fullmakten finns på Ung Teaterscens hemsida och ska vara inlämnad till
kansliet via mejl eller post senast tisdagen den 26 februari.
I mån av plats är det även möjligt att delta under årsmöte och inspirationshelgen även om du inte är
vald till ombud för en medlemsförening. Då betalar du en deltagaravgift på 400 kr och betalar själv för
resan till/från Stockholm. I deltagaravgiften ingår allt utom rösträtt under årsmötet (alltså boende, alla
inspirationsaktiviteter och all mat/fika). Vi meddelar om du fått en plats senast fredagen den 8 mars.
Alla deltagare (ombud, andra deltagare och förbundsstyrelsen) anmäler sig via anmälningslänken. Vi
informerar löpande om helgen på vår hemsida och på Facebook i eventet Årsmöte och
inspirationshelg.
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Schema
Helgens program börjar på lördagsmorgonen och vi hoppas att så många som möjligt kan vara med
från start. Om någon vill ansluta senare under lördagen eller söndagen går det så klart bra, men
meddela det i anmälningsformuläret.
För kännedom är det promenadavstånd från Stockholms Centralstation till Kungliga Operan, ca 10
minuter. Det är även promenadavstånd mellan Kungliga Operan och Scenkonstmuseet, ca 10-15
minuter.
Starttid: Lördag 23 mars kl. 9:30 utanför Kungliga Operan (vid Gustav Adolfs torg)
Sluttid: Söndag 24 mars kl. 16:00 på Ung Teaterscens kansli (Swedenborgsgatan 1, vid Mariatorget)

Lördag 23 mars
9:30

Samling vid Kungliga Operan (vid Gustav Adolfs torg)

10:00-11:30

Besök på Kungliga Operan - visning och kostymprovning

11:30-12:00

Promenad till Scenkonstmuseet (Sibyllegatan 2)

12:00-13:00

Lunch på Scenkonstmuseet i deras matsäcksrum

13:00-14:30

Besök på Scenkonstmuseet - gå runt och utforska utställningarna

14:30-

Åka tunnelbana (Östermalmstorg - Mariatorget)

-15:15

Fika - på Ung Teaterscens kansli (Swedenborgsgatan 1)

15:15-17:15

Genomgång av hur årsmötet funkar - på Ung Teaterscens kansli

17:15-18:00

Laga middag tillsammans - här finns tid att byta om för den som vill

18:00-19:00

Middag - på Ung Teaterscens kansli

19:00-22:00

Teaterkväll - vi har något riktigt coolt på gång. Mer info kommer!
Åka buss/tunnelbana till Långholmens vandrarhem (incheckning)

Söndag 24 mars
Frukost (serveras från kl. 07:30 på Långholmens vandrarhem)
Åka buss/tunnelbana till Ung Teaterscens kansli
9:30

Samling på Ung Teaterscens kansli (Swedenborgsgatan 1, vid Mariatorget)

9:45-10:45

Teaterbuffé - med deltagande medlemsföreningar

11:00-15:30

Årsmöte

12:30-13:30

Lunch

15:15-15:45

Fika

15:45-16:00

Hej då!

16:00-18:00

Det går bra att stanna på kansliet och vänta inför hemresan
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Resor
Alla deltagare ansvarar själva för att boka resor till/från Stockholm. Ung Teaterscen ersätter
ombudens resekostnader, om ni skickar in originalkvitton med post till kansliet (mer info om
reseersättningar kommer senare). Boka så billiga biljetter som möjligt och res gärna miljövänligt. Tänk
på att boka resor i god tid, så att det finns lediga biljetter och priset blir så lågt som möjligt.
Resor inom Stockholm (mellan aktiviteter) bokar och betalar Ung Teaterscen. Vi kommer att åka
tunnelbana och eventuellt buss och spårvagn.

Boende
Alla deltagare erbjuds boende på Långholmens vandrarhem lördag-söndag. Ung Teaterscen bokar
och betalar. Vi har bokat några 2-bäddsrum och några 4-bäddsrum med delad toalett och dusch i
korridor. Frukost ingår. Info om vandrarhemmet finns här: www.langholmen.com/vandrarhem
Lång resväg? Vi har bokat några rum på Långholmens vandrarhem natten fredag-lördag, för er som
har lång resväg till Stockholm. Skriv i anmälan om du är intresserad av boende redan på fredagen.
Det går bra att fixa eget boende, men då behöver du meddela det i anmälningsformuläret och även
fixa egen frukost. Ung Teaterscen betalar ej för eget boende, egen frukost eller resor till/från eget
boende.

Teaterbuffé
Det vore superroligt om varje medlemsförening skickar in ett förslag på en teaterövning/lek som ni
tycker jättemycket om i er förening och som ni tycker representerar er förening. Vi kommer att välja ut
några bidrag till helgens teaterbuffé! Vi önskar att övningen/leken tar ca 10-30 minuter att genomföra
och föreningarna som skickat in bidragen får även leda övningen/leken. Anmäl ert bidrag genom
anmälningsformuläret!
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Årsmöte
Självklart får du ställa frågor under årsmötet och vi kommer ha många pauser! Under helgen (innan
själva mötet börjar) kommer vi att gå igenom hur årsmötet fungerar, diskutera möteshandlingarna och
göra roliga teaterövningar. Det är viktigt att alla känner att de förstår hur årsmötet går till och vilka
beslut det är som ska fattas.
Styrelsen har skrivit fyra förslag som redan nu är publicerade på vår hemsida: Verksamhetsplan 2019,
Budget 2019, Medlemsavgift 2019 o
 ch Årsmöte på hösten. På hemsidan finns även ett förslag till
dagordning för mötet.
Alla medlemmar/medlemsföreningar kan också skicka in förslag innan mötet, som styrelsen skriver
svar på innan mötet. Det kallas för motioner och motioner ska skickas in till styrelsen senast söndag
24 februari (fyra veckor innan årsmötet). Skicka motioner till: anna@ungteaterscen.se

Trygghet och trivsel
Vi vill att alla ska trivas, må bra och få vara sig själva under helgen! Men vi vet också att ibland råkar
någon säga/göra något som inte känns okej. Det kan vara av misstag, det kan vara ett missförstånd
eller något som sker helt medvetet. Vi som förbund har ett stort ansvar för alla våra medlemmar och
deltagare. Vi vill skapa en positiv kultur, en bra stämning och en kreativ arbetsmiljö. Vi vill att alla som
deltar på våra aktiviteter ska vilja och våga vara med igen!
Du kan alltid prata med ordförande Anna K. Liljeblad eller generalsekreterare Anna Wallgren, om det
är något som får dig att må dåligt, om du känner dig otrygg eller om du sett/hört något under helgen
som du tycker att vi på förbundet borde veta. Vi lyssnar på det du säger och så kommer vi överens
om hur vi ska göra för att lösa situationen.

Packlista
Tänk på att bara packa så mycket som du orkar bära. Incheckningen på vandrarhemmet kommer
göras på lördagskvällen, vilket betyder att du behöver ha med dig packningen under aktiviteterna på
lördagen. Här är viktig info angående vad du behöver packa:
●

Lakan och handduk (om du bor på Långholmens vandrarhem)

●

Egen vattenflaska (behövs t.ex. till lunchen på lördag)

●

Frivilligt! Ombyteskläder till middagen och teaterkvällen (det kan vara kul att byta om till något
fint och festligt)

Kontaktuppgifter
●

Frågor om årsmötet besvaras av ordförande Anna K. Liljeblad: anna@ungteaterscen.se

●

Frågor om anmälan, resor, boende, inspirationshelgen och annat besvaras av
generalsekreterare Anna Wallgren: info@ungteaterscen.se eller 0730 70 18 07
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