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DAGS FÖR
FÖRENINGSDEMOKRATI
Det finns många fördelar med att starta en förening. Ung Teaterscen bjuder därför in
till en digital kursserie på temat "Starta en teaterförening på kulturskolan". Kursserien
avslutas med en fysisk träff under våren 2021. Det du som deltagare kommer få med
dig är bl.a. verktyg och metoder för hur man startar, driver och utvecklar en förening.
Vi kommer gå igenom frågor som berör medlemsrekrytering, stadgar,
föreningsekonomi och styrelsekunskap. Du kan läsa mer här om kursens innehåll.
Projektet arrangeras i samarbete
(Riksföreningen Unga Musikanter).

med

Riksteatern,

Utbildningens innehåll
Träff 1 - 22 november 2020

Tema: Starta förening
Innehåll: hur man går till väga för att starta en
förening, nybildningsmöte, hur föreningen
kompletterar kulturskolans verksamhet
Träff 2 - 19 januari 2021

Tema: Driva förening
Innehåll: Vad gör egentligen en styrelse och hur
förhåller man sig till föreningens grundregler
(stadgarna). Vi pratar även om sådant som en
förening måste göra, såsom att hålla ett årsmöte.
Träff 3 - 24 februari 2021

Tema: Driva verksamhet
Innehåll: Vad är en teaterförenings verksamhet och
hur utvecklar man den?
Träff 4 - 25 mars 2021

Tema: Föreningsdemokrati
Innehåll: demokrati är viktigt i en förening. På
denna träff djupdyker vi i ämnet och går igenom
vad det egentligen innebär att vara en demokratisk
förening - och vilka fördelar detta har.
Träff 5 - fysisk kurshelg - 17-18 april 2021

Tema: framtid
Innehåll: vi summerar allt det som de digitala
träffarna lärt oss. Dessutom pratar vi om framtiden
för föreningen genom att gå igenom
medlemsrekrytering och arrangemangskunskap.

Kulturens

Bildningsverksamhet

och

Praktisk information
För vem? Kursen riktar sig till dig som är aktiv
inom teaterverksamheten på en kulturskola och
vill utveckla verksamheten. Vi välkomnar både
personal och elever på kulturskolan - ni kan också
gå kursserien tillsammans.
Syfte? Syftet med kursserien är att du som
deltagare skall få kunskap att starta upp en
förening, verktyg att driva den samt att ha ett
stöttande nätverk med andra kursdeltagare och
kunniga föreningsmänniskor.
När? Kursen genomförs som fyra digitala träffar
under hösten/vintern 20/21 och avslutas med en
fysisk träff under våren 2021
De digitala träffarna genomförs på Zoom, och är
alltid mellan 18.00-20.15
Pris? Det är gratis att delta på de digitala träffarna
men en avgift på 200 kr kommer tas för den
fysiska träffen. I denna deltagaravgift ingår
kursmaterial, boende, mat och resa t/r.
Anmälan? Anmäl dig via länken här!
Sista anmälningsdag är 15 november.
Mer info: se mer information på vår hemsida;
www.ungteaterscen.se/rubrik
Kontakt och frågor
info@ungteaterscen.se
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