nyhetsbrev

VÄLKOMMEN LOVISA BIRATH!
Lovisa Birath är Ung Teaterscens nya administratör. Hon jobbar 20 %
och är på kansliet en dag i veckan. Lovisa har tidigare varit engagerad
inom Vi unga, arbetat för Bygdegårdarnas riksförbund och kallar
västkusten för bästkusten. Parallellt med administratörstjänsten pluggar Lovisa statsvetenskap
vid Stockholms universitet. Lovisa nås
på lovisa.birath@ungteaterscen.se
och 0709 80 18 40.

RAPPORTERING
TILL EBAS
Just nu pågår vår årliga granskning
av alla medlemsföreningar. Det vi
granskar är alla medlemsföreningars info om år 2018. Deadline för att
rapportera i eBas är torsdag 21 mars och den info vi behöver är antal
medlemmar 2108, årsmötesrapport 2018, årsmötesprotokoll 2018 och
ev. stadgeändringar 2018. Läs mer om eBas på vår hemsida här.

NYA LOKALER FÖR VÅRT KANSLI
Sedan årsskiftet har vi nya lokaler och sitter nu vid Mariatorget i
Stockholm. Vi hyr kontorslokaler av Folkets hus och parker, med
tillgång till mötesrum, konferensrum och kök. Många är nyfikna och
vi ser fram emot att visa upp kansliet under årsmöteshelgen.
Tveka inte att höra av er och kom förbi på en kopp
kaffe om ni har vägarna förbi huvudstaden!

föreningsbidrag 2019
Alla medlemsföreningar
som rapporterat år 2018 i
eBas och klarar vår
interna granskning får
ett föreningsbidrag från
Ung Teaterscen. Bidraget
betalas ut innan sommaren
2019. Bidraget är uppdelat
i två delar: 1000 kr i
grundbidrag och 20 kr/
medlem i åldern 6-25 år.

projektbidrag
2019
Grattis till alla som
beviljats bidrag under
vårens utlysning!
Till hösten har alla
medlemsföreningar en ny
chans att söka bidrag, max
5000 kr/förening. Sista
ansökningsdag är 30
augusti. Besked om beslut
lämnas senast 16 september.
Info om bidragen hittar
du på vår hemsida.

INSPIRATIONSHELG OCH ÅRSMÖTE 23-24 MARS
Välkomna till Stockholm! Varje medlemsförening har rätt att skicka 2 ombud (gratis) och i mån av plats
erbjuder vi även andra att vara med (400 kr deltagaravgift + resekostnader). Anmälan görs via länk senast
tisdag 26 februari kl. 23:59. Info om inspirationshelgen och årsmöte finns på vår hemsida.

23-24 MARS 2019 - KLICKA HÄR

BOKA
DATUMET
REDAN
NU!

UNG TEATERFESTIVAL 2019
Vi vill arrangera en festival i år igen och söker efter en medarrangör! Festivalen kommer att arrangeras
under hösten 2019 och vi vill ha ett fullspäckat program med föreställningar, workshops och andra
aktiviteter. Vill er förening vara med och arrangera? Kontakta generalsekreterare Anna Wallgren på
anna.wallgren@ungteaterscen.se eller 0730 70 18 07.

Följ
och gilla
oss!
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