ÅRSMÖTESHANDLINGAR
2020
Ung Teaterscens årsmöte 28 november 2020

Förslag till dagordning
Årsmöte 28 november 2020
Med förklaringar till punkterna

1. Mötets öppnande
Förbundsordförande Johanna Martinsson öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd
Alla som får rösta är föranmälda ombud från medlemsföreningarna, som även lämnat in
fullmakt. Mötet går igenom alla föranmälda ombud och beslutar om hur många det är som
får rösta under årsmötet.
3. Fråga om stadgeenligt utlysande
Förbundsordförande Johanna Martinsson berättar om vad som står i stadgarna om årsmötet
och hur förbundet gjort för att kalla till möte och skicka ut möteshandlingar.
4. Val av mötespresidium
a. Val av mötesordförande: Rasmus Antonsson (förslag)
b. Val av mötessekreterare: Elisabeth Yeaung (förslag)
c. Val av två justerare tillika rösträknare: Det behövs 2 frivilliga som kan vara justerare
(dvs läsa igenom och godkänna protokollet) och även rösträknare (dvs räkna hur ombuden
röstat, om det är oklart). Man behöver inte har varit justerare eller rösträknare förut, men
man bör kunna vara med på hela årsmötet
5. Fastställande av årsmötets arbetsordning
Mötesordförande berättar om förslaget för årsmötets arbetsordning. En arbetsordning är
regler för mötet så att alla vet vad som gäller, t.ex. hur man gör när man röstar, hur man
räcker upp handen för att säga något. Den föreslagna arbetsordningen är anpassad för ett
digitalt årsmöte på zoom.
6. Fastställande av dagordning
Mötesordförande frågar om någon vill lägga till en övrig fråga eller ändra något i den
föreslagna dagordningen. Mötet beslutar om hur dagordningen ska se ut.
7. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Styrelsen berättar om verksamhetsåret 2019 (vad förbundet gjorde under året).
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8. Fastställande av årsredovisning för föregående verksamhetsår
Styrelsen berättar om årsredovisningen för 2019 (ekonomi).
9. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
● Mötesordförande berättar om revisionsberättelsen som auktoriserad revisor gjort. Det
är en granskning av bokföring och ekonomi år 2019.
● Carl Toreborg, förbundets ideella revisor, berättar om den granskning som gjorts av
förbundets styrelsearbete och förbundets verksamhet år 2019.
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse
Mötesordförande berättar om ansvarsfrihet. Mötet fattar beslut i frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen 2019.
11. Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår
Förbundets anställda administratör Lovisa Birath berättar om vad förbundet gjort och vad
som är på gång nu under 2020.
12. Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår
Förbundets anställda administratör Lovisa Birath berättar om förbundets ekonomi och
budget nu under 2020.
13. Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår
Carl Toreborg, förbundets ideella revisor, berättar om den granskning som gjorts av
förbundets styrelsearbete och förbundets verksamhet nu under år 2020.
14. Förbundsstyrelsens propositioner
a. Verksamhetsplan
Styrelsen berättar om deras förslag på aktiviteter, projekt och annan verksamhet under
kommande år. Mötet får chans att ställa frågor och komma med förslag. Beslut om
Verksamhetsplan.
b. Strategisk prioritering
Styrelsen berättar om deras förslag på ett nytt styrdokument för förbundet, med planering för
flera år framåt. Mötet får chans att ställa frågor och komma med förslag. Beslut om
Strategisk planering.
c. Medlemsavgift
Styrelsen berättar om deras förslag på medlemsavgift (0 kr) och föreslår att förbundet ska
göra en utredning för att ta reda på fördelar/nackdelar med att införa en avgift för
medlemskap. Mötet får chans att ställa frågor och komma med förslag. Beslut om
medlemsavgift.
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d. Budget
Styrelsen berättar om deras förslag på budget för kommande år. Mötet får chans att ställa
frågor och komma med förslag. Beslut om Budget.
e. Stadgeändring
Styrelsen berättar om deras förslag på ändringar i förbundets stadgar. Mötet får chans att
ställa frågor och komma med förslag. Beslut om Verksamhetsplan.
15. Inkomna motioner
Inga motioner har skickats in.
16. Val
Valberedningen presenterar sitt arbete och förslaget. De närvarande kandidaterna får chans
att presentera sig och svara på frågor.
a. Val av ordförande. Ej aktuellt.
b. Val av vice ordförande. Ska väljas.
c. Val av styrelseledamöter. Ska väljas.
d. Val av valberedning. Ska väljas.
e. Val av verksamhetsrevisorer. Ska väljas.
f. Val av auktoriserade revisorer. Ska väljas.
17. Övriga frågor
Om det finns några övriga frågor att ta upp beslutas det i början av mötet, under punkt 6.
18. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet.
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Förslag till mötespresidium
Ung Teaterscens årsmöte 2020
Rasmus Antonsson, förslag till mötesordförande
"Rasmus är talman för Tekniska högskolans
kårfullmäktige - det högsta beslutande organet med
förtroendevalda representanter från de 19 sektioner
förutom årsmötet. Han har lång erfarenhet i att agera
mötesordförande både fysiska och digitala årsmöten
för mindre och medelstora årsmöten med 40
deltagare. Sammanhangen har framför allt varit olika
sektioner på KTH samt brädspelföreningar. Utöver
det har Rasmus liksom Elisabeth bland annat
engagerat sig i spex, live teater under mottagningar
vid KTH, deltagit och hållit rollspelskvällar (DnD)."

Elisabeth Yeung, förslag till mötessekreterare
"Formaliadyrkande föreningsfrälst organisationsnörd som
precis fått upp ögonen för improv. Gled in i ideella sektorn
på ett bananskal vid 15 års ålder och det 23:e året i livet är
den första hösten jag inte har ett
stort™ förtroendeuppdrag. Så det skulle vara otroligt kul
att få agera ambulerande mötessekreterare! I mina dar
har jag sprungit i föreningar på lokal, regional och nationell
nivå, mest i kultursektorn och ungdomsrörelsen. Den allra
senaste tiden har jag roddat upp en hel del små
föreningars årsmöten spontant under årsmöten då jag
numera kan författa årsmötesprotokoll med
föreningspraxis på rak arm."
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Förbundets organisation
Syfte

Ung Teaterscen är ett förbund med syfte att utveckla
och stödja amatörteatern med fokus på barn och
ungas demokratiska rättigheter. Förbundet ska vara
barn och ungas röst i teatersverige.
Förbundet strävar efter att vara en stabil och relevant
organisation, vilket är en förutsättning för att kunna
stödja barn och unga inom amatörteaterrörelsen.
Utöver stödet till medlemsföreningar och deras
medlemmar, arrangerar förbundet egen
verksamhet och samverkar med andra
organisationer för att uppnå syftet.

Styrelse

Förbundet hade årsmöte den 24 mars
2019 och fram till årsmötet bestod förbundsstyrelsen av förbundsordförande Anna K. Liljeblad, vice ordförande
Carl Toreborg samt ledamöterna Moa
Ahlström. Efter årsmötet består förbundsstyrelsen av förbundsordförande Cecilia Fransila, vice ordförande Carl Toreborg samt ledamöterna Oskar Siri, Isabel
Thorell, Liv Edor Elgenklöw, Masoud Mohammadi och
Johanna Martinsson. Denna styrelse valdes för 2019.
På årsmötet i november 2019 valdes en ny styrelse som
påbörjar sitt arbete 1 januari 2020. Den nya styrelsen
består av förbundsordförande Johanna Martinsson,
vice ordförande Masoud Mohammadi och Liv
Edor Elgenklöw samt ledamöterna Oskar Siri,
Isabel Thorell och Felicia Andersson.
Ordföranden har under året haft en arvodering.
Styrelsen har haft 6 fysiska och 12 digitala
möten under året.

Kansli

Ung Teaterscen har sitt kansli i Stockholm
och hyr kontorslokal av Folkets hus och
till Stockholm, i enlighet med årsmötets
beslut.
Personalen har bestått av Saga Löved som
var föräldraledig från mitten av januari till
augusti. Hon kom tillbaka på deltid under augusti
och arbetat heltid från och med september.
Anna Wallgren har varit vikarierande
generalsekreterare på 100 % från 1 januari - 30
september.
I februari anställdes Lovisa Birath som administratör på
20 %.
Malin Tuuvas, verksamhetsutvecklare, var fortsatt
tjänstledig och avslutade anställningen hos förbundet
den 31 januari.
Under året har Ung Teaterscen även tagit in personal
vid behov för särskilda uppdrag.

Styrdokument

Årsmötet den 24 mars 2019 beslutade om
hösten, vilket träder i kraft under 2019.
Styrelsen och kansliet har påbörjat arbetet med att se
över övriga interna styrdokument och ta fram nya
rutiner och policys. Under vintern 2019 antog
styrelsen en Miljöpolicy för förbundet.

Unga vuxna
Initiativet till arbetsgruppen
Unga Vuxna kom från
årsmötet 2018. Under året
har diskussioner förts kring hur
den ska vara organiserad
och vilken målgrupp den
ska rikta sig till. Detta arbete
fortsätter
under
2019.
Gruppen organiseras via
Facebook.

Hemsida/
Sociala medier
Denna arbetsgrupp har varit
vilande. Tidigare har gruppen
främst fungerat som ett bollplank
för kansliet i arbetet med hur
förbundet kommunicerar på
hemsidan och sociala medier.

Arbetsgrupper
Festivalgrupp
Förbundsstyrelsen har bildat en
arbetsgrupp inför festivalen som
är öppen för förbundsstyrelsen
och andra intresserade. De har
bland annat ansvarat för urvalet
av spelande grupper samt
diskuterat festivalens innehåll
och program.

Jämställdhetsgrupp
Förbundsstyrelsen har bildat en
arbetsgrupp som är öppen för
förbundsstyrelsen och andra
intresserade.
Gruppen
var
vilande under 2019.

Utbildningskommitté
Utbildningskommittén är ett samarbete mellan Amatörteaterns
Riksförbund och Ung Teaterscen. I den diskuteras vilka
utbildningssatsningar som är aktuella att genomföra under året.
Under året har den bestått av en representant från vardera kansli,
Saga Löved, och styrelse, Viggo Hangård. Under 2019 ser gruppen
över vilken funktion den ska fylla i framtiden och hur samarbetet kring
kurser mellan förbunden ska se ut.
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Medlemsföreningarna får även tillgång till
medlemsförmåner såsom medlemssystemet eBas och
inbjudningar till förbundets aktiviteter.
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Efter den årliga medlemskontrollen kunde vi
konstatera att förbundet har 35 medlemsföreningar
från Malmö i söder till Umeå i norr. Av de 35
medlemsföreningarna var det 27 bidragsgrundande
föreningar till vår ansökan om statsbidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF).
Förbundet stöttar medlemsföreningarna
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Nya föreningar
Förbundet har arbetat
för att nå ut till nya
föreningar, ungdomar
och målgrupper
och det arbetet
har genomsyrat all
verksamhet som
genomförts under
2019.

Medlemmar
Totalt antal medlemmar:

3192
Totalt antal medlemmar 6-25 år:

2388
Antal medlemsföreningar 2019: 38
Bidragsgrundande föreningar 2019: 25
Antal medlemmar - medeltal 2019: 84
19 - 25 år
- 9%

Åldersfördelning
6 – 12 år - 36%

6 - 12 år
13 - 18 år
19 - 25 år
Övriga åldrar

1155
937
296
804

13 – 18 år - 30%
Övriga
åldrar
- 25%

Könsfördelning
Man - 23,5%

Okänt - 2%
Annat - 0,2%

Kvinna
Man
Annat
Okänt

2373
750
5
64
Kvinna - 74,3%

Ekonomi
vilket syns i jämförelse med tidigare år.

Intäkter:
Övriga intäkter:
Exempel på övriga intäkter är:
Projektmedel (91 500 kr),
deltagaravgifter (30 000 kr),
Kulturens (15 000 kr),
Kursintäkter (34 995 kr)
(Totalt: 171 495 kr)

delen av organisationsbidrag från
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).

Inkomstsfördelning 2020
Övriga intäkter - 1,2%
Teaterfestival - 3,6%

Statsbidrag
(MUCF) - 91%

Kurser och
utbildning - 4,2%

Inkomstsfördelning 2019
Statsbidrag
(MUCF) - 93,8%

Övriga intäkter 6,2%

Övriga intäkter 3,1%

Inkomstsfördelning 2018

Statsbidrag
(MUCF) - 96,9%

Projektbidrag:

Under 2019 har förbundet delat ut totalt 30 000 kr i projektbidrag till 7 olika
projekt. De projekt som fått bifall på sina ansökningar har varit;

Norrby Teater
Deltagande i
LÄNK 2020

HUMUS
Arrangera en
barnteaterfestival

Oskarshamns
teatersällskap
Invigningsfest
med
gratisföreställning

7
projektbidrag!

Teaterstickorna
Sätta upp
föreställningen Ronja
Rövardotter (https://
www.svt.se/nyheter/
lokalt/jonkoping/
nu-intar-ronja-rovardotter-och-hennes-rovare-visingsborg)

SKAKA
Smink, drag
king
Vadstena Unga
Teater
Skriva och framföra pjäs om
Heliga Birgitta

Teater 16
Sätta upp
pjäsen Othello

Verksamhet
Egna arrangemang:
Inspirationshelg
23-24 mars

Parallellt med årsmötet
genomfördes en inspirationshelg
som både årsmötesdeltagarna
del av. Under helgen besökte
vi Kungliga operan med visning
och kostymprövning, gick på
scenkonstmuseet och deltog i
workshops.
Workshops:
Gör dina egna huggtänder Emily Hultman
Röstskådespeleri - Daniel Sjöberg
Impro - Anna K. Liljeblad

Årsmöte
24 mars

Antal medlemsföreningar: 12 på årsmötet
varav nya föreningar som inte medverkat på föregående
årsmöte: 5

Antal nyinvalda styrelseledamöter: 5 (Isabel, Johanna, Liv,
Masoud, Oskar)
Antal mötesordföranden som heter Leo: 1
Antal yrkanden under årsmötet: 8
Antal improviserade skådespel under

årsmötet: 1 (Verksamhetsberättelsen)

Årsmöte

30 oktober

Antal medlemsföreningar: 8
varav nya föreningar som inte medverkat på föregående
årsmöte: 4

Antal nyinvalda styrelseledamöter: 1
Antal kulturnämndsordföranden: 1

Antal punkter som redan beslutats: 4
Antal charader som
hanns med: 8 (Verksamhetsplanen)

Ung Teaterfestival 2019

Festival och årsmöte arrangeras i Lidköping under
höstlovet: 30 oktober - 1 november. Ung Teaterscen
arrangerar festivalen i samarbete med medlemsföreningen
Esplanadteatern.
workshops, föreläsningar och träffa andra ungdomar från hela
landet.

Externa arrangemang:
Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett
kulturpolitiskt forum som
arrangeras i Enköping.
Förbundsordförande
Anna K. Liljeblad och vik
generalsekreterare Anna
Wallgren var på plats under

Almedalen

Vik. generalekreterare Anna
Wallgren var närvarande under
Almedalen och företrädde Ung
Teaterscen. Hon bodde i det
hus som AX hyr ut rum i. Under
Almedalen träffade Anna
bland andra kulturministern,
deltog i en middag med AX
ta plats i Kulturens monter,
medlemsorganisationer, var
tillsammans med AX och andra
med på ett släpp av en ny
medlemsorganisationer inom
ungdomsrapport av MUCF
AX.
och närvarande vid Kultur i
Almedalens mingel.

ATR:s
verksamhetskonferens

Järvaveckan

Järvaveckan är ett politisk
arrangemang på Järvafältet
i Stockholm. Det är öppet
och gratis för allmänheten att

Ung Teaterscen medverkade
på ATR:s verksamhetskonferens
som arrangerades på
Söråkers folkets hus, utanför
tillgång till två gratistider i LSUSundsvall. Förbundsordförande
tältet. Där lanserade vi pop
Cecilia Fransila och vik
up-kampanjen #spelaroll. En
generalsekreterare Anna
kampanj där besökarna kunde
Wallgren representerade Ung
klä ut sig, ställa sig i en talarstol
Teaterscen.
och föra sin talan.
Tillsammans med ATR
arrangerade vi även ett
seminarium om diskriminering
och lika villkor. Föreläsning
och övningar med Vide
Bergenholtz.

Mitt val - Min röst

MUCF beviljade projektpengar
för detta och kansliet
påbörjade arbetet för att
kunna genomföra projektet.
Tyvärr kunde förbundet inte
genomföra projektet under
2019 på grund av tidsbrist för
kansliet och återlämnade det
beviljade beloppet.

NSU - Welcome to the
future

Kansliet deltog i en konferens
i Riga tillsammans som
arrangerades av Nordisk
Samorganisation för
Ungdomsarbete (NSU).
Organisationen är en
paraplyorganisation för
ungdomsorganisationer
i Norden med syfte att
stärka samarbetet mellan
ungdomsorganisationer i
Norden. Seminariet lyfte
utmaningar och möjligheter
för ungdomsrörelsen idag och
kommer mynna ut i ett digitalt
material och fortsatta samtal.

AITA/IATA - Kongress
och festival

Förberedande samtal fördes
inom SAR. Tre personer
från Sverige deltog under
kongressen och festivalen:
Anna-Karin Waldemarsson
(ATR), Torben Sundqvist (ATR)
och Mats Wenlöf (ATR).
Arrangemanget höll i Saint
John, Canada.

Här var Ung Teaterscen
2019:

Samarbeten
Under året har Ung Teaterscen tillsammans med Amatörteaterns
Riksförbund (ATR) samarbetat inom ett antal olika områden som
gemensam utbildningskommitté, kanslimöten i Västerås och
Stockholm, möten med förbundsordförandena, gemensamt seminarium om
diskriminering och likabehandling och manustipslista 2019.
Inför 2020 har planering påbörjats inför en digital teaterledarutbildning.

Under året har Ung Teaterscen varit drivande i att
Sveriges
Amatörteaterråd utveckla arbetet i Sveriges Amatörteaterråd (SAR). De
övriga medlemsorganisationerna är Amatörteaterns
(SAR)
Riksförbund samt Sveriges Arbetarteaterförbund.
Ung Teaterscen är en medlemsorganisation hos
Kulturens Bildningsförbund. Under året har vi
samverkat kring Ung Teaterscens arrangemang och
deltagit på medlemsträffar. Förbundsordförande Cecilia Fransila och vik
generalsekreterare Anna Wallgren deltog som ombud på årsstämman. Där
ordinarie generalsekreterare Saga Löved blev invald i förbundsstyrelsen och
Anna Wallgren i valberedningen.
Under årsstämman, 25 maj 2019, genomförde Anna och Cecilia en
teaterövning i hur man kan tillgängliggöra ekonomi för medlemmar på
årsmöten genom teatermetoder.
Inför 2020 har planering påbörjats inför en digital teaterledarutbildning.

IDEA är en arbetsgivarorganisation inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet. Anna W deltog på deras
om att IDEA ska ta fram en verksamhetsberättelse inför
varje årsstämma.

Samarbeten
Under året har vi haft en aktiv roll inom LSU där vi deltagit
på olika aktiviteter och på olika sätt haft en dialog med
förtroendevalda och anställda. Förbundsordförande
Anna Liljeblad ingår i LSU:s ordförandenätverk, vik
generalsekreterare Anna Wallgren deltog på LSU Forum (20 sep), möte om
generalsekreterare/ledare inom ungdomsrörelsen.
Oskar Siri representerade förbundet under Representantskapet 9-10
november 2019. Representantskapet är LSUs högsta beslutande organ.
Det är ett årsmöte där LSUs medlemmar representeras och besluter om
organisationens inriktning för det kommande året.

Under året har Ung Teaterscen hyrt kontorsplatser hos
FHP vid Mariatorget. I början av året närvarande vi vid
Folkets Hus
deras konferens för rikskansliet och gav ett kort föredrag
och Parker
om Ung Teaterscen. Dialog pågår om möjligheter till
framtida gemensamma projekt.

Ung Teaterscen har varit en aktiv del av AX under det gångna
året. Bland annat närvarade vi med ett ombud på AX årsmöte
den 9 april 2019 och vik generalsekreterare Anna Wallgren blev
invald i valberedningen.
Under Almesdalsveckan bodde vik generalsekreterare i det hus som Ax
hyrde och en av kvällarna arrangerades det en AX-middag i huset med ett
15-tal inbjudna gäster från det ideella kulturlivet.
Anna Wallgren har haft ett möte med AX verksamhetsutvecklare Sanna
Ekström för att stämma av läget inom respektive organisation och vi bidrog
till deras medlemsenkät med svar på frågor om vår verksamhet.
Under hösten hade Saga Löved en punkt på AX konferens den 25-26
november där hon använde teaterns metoder för att organisationerna
skulle få presentera sig och sin verksamhet.

Slutord
2019 är ännu ett utvecklande år för Ung Teaterscen. Det
medlemmar och ett stort intresse för att utveckla
verksamheten.
Internt har vi antagit nya stadgar och påbörjat arbetet
med att se över övriga styrdokument. Vi har arbetat med
att vara lyhörda för våra medlemmars behov och lyckats
bli mer synliga för våra medlemsföreningar såväl som
enskilda medlemmar.
Under året har vi utvecklat den egna verksamheten, bland
annat genom en lyckad satsning på en inspirationshelg. Vi
med andra organisationer.
Förbundet kan se tillbaka på ett år som haft stort fokus
på utveckling och samarbeten och se fram emot det
kommande året där dessa samarbeten får fortsätta
utvecklas.
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Styrelsen f r Ung Teaterscen f r h rmed avge rsredovisning f r r kenskaps ret
2019 01 01 2019 12 31.
Årsredovisningen r uppr ttad i svenska kronor, SEK.

F

All
e k a he e
Ung Teaterscen r en sj lvst ndig ideell organisation inom amat rteaterr relsen och med egna stadgar.
F reningen har sitt s te i Stockholm.
F
ja de a
da le
Ung Teaterscen r en sj lvst ndig ideell organisation inom amat rteatern som ska verka utifr n barn och
ungas perspektiv. F rbundet arbetar f r att barn och ungdomar ska ha m jlighet att, genom demokratiska
arbetsformer, skapa ett eget konstn rligt uttryck samt vara representerade d r beslut som r r deras
verksamhet fattas.
Under 2018 har f rbundet skapat m tesplatser f r barn och ungdomar, bland annat festival, kurser och
rsm te. Dessa har bidragit till en kad kunskap kring teatern som konstform samt demokrati i
f reningsformen. F rbundet har delat ut ekonomiska medel till medlemsf reningarna.

F

(Tkr)

Nettooms ttning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
1 525
106
60,43

2018
1 362
-41
42,38

2017
1 423
70
65,82

2016
1 480
41
53,81

F reningens resultat och st llning i vrigt framg r av efterf ljande resultat- och balansr kning med
noter.

Till styrelsens f rfogande st r f ljande vinstmedel;
Balanserade vinstemedel
Årets f rlust

246 872
105 642

Summa vinstmedel

352 514

Styrelsen f resl r att vinstmedel enligt ovan, 352 514 kronor, balanseras i ny r kning.
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N

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1

1 396 950
60 940
66 999
1 524 889

1 334 274
20 000
7 863
1 362 137

2

-273 852
-337 113
-807 680
-1 418 645
106 244

-252 365
-434 243
-716 280
-1 402 888
-40 751

F
R ntekostnader och liknande resultatposter
S
R

-602
-602
105 642

-173
-173
-40 924

R

105 642

-40 924

105 642

-40 923

R
F
Medlemsavgifter, g vor och bidrag
Nettooms ttning
vriga r relseint kter
S
F
Verksamhetskostnader
vriga externa kostnader
Personalkostnader
S
R
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N

2019-12-31

2018-12-31

15 400
1 179
15 604
32 183

0
0
712
712

Ka a ch ba k
Kassa och bank
S
S

551 130
551 130
583 313

581 830
581 830
582 542

SUMMA TILLG NGAR

583 313

582 542

E
Eget kapital vid r kenskaps rets b rjan
Årets resultat
E

246 872
105 642
352 514

287 795
-40 923
246 872

K
Leverant rsskulder
Skatteskulder
vriga skulder
Upplupna kostnader och f rutbetalda int kter
S

12 626
5 947
9 912
202 314
230 799

471
6 682
9 095
319 422
335 670

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

583 313

582 542

B
TILLG NGAR
O
K f i iga f d i ga
Kundfordringar
vriga fordringar
F rutbetalda kostnader och upplupna int kter
S

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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N
R

-

A
Årsredovisningen r uppr ttad i enlighet med rsredovisningslagen och Bokf ringsn mndens allm nna
r d (BFNAR 2016:10) om rsredovisning i mindre f retag.

N

1M

,

Ungdomsstyrelsen MUCF
Kulturens Bildningsverksamhet
KulturUngdom
Svante Bergstr ms Teater
Sveriges Ungdomsorganisationer
Ej erh llna bidrag

N

2018-01-01
-2018-12-31

1 353 395
19 055
4 500
20 000
0
0
1 396 950

1 320 410
18 600
0
0
4 291
-9 027
1 334 274

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

152 372
121 480
273 852

133 205
119 160
252 365

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1

1

2

Speciella arrangemang och projektkostnader
Bidragskostnader

N

2019-01-01
-2019-12-31

3M

Medelantalet anst llda
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Ma o d Mohammadi
Vice o df ande

Felicia Ande
Ledamo

O ka Si i
Ledamo

I abell Tho ell
Ledamo

V
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Dokument
Årsredovisning UT 2019
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2020-04-20 10:38:27 CEST ( 0200) av Lovisa
Birah (LB)
Färdigställt 2020-05-19 15:09:08 CEST ( 0200)

Initierare
Lovisa Birah (LB)
Ung Teaterscen
lovisa.birath ungteaterscen.se
0709801840

Signerande parter

12

Johanna (Yoxx) Martinsson (J(M)
Ung Teaterscen
ordforande ungteaterscen.se

Liv Edor Elgenklöw (LEE)
Ung Teaterscen
liv ungteaterscen.se

Signerade 2020-04-20 11:17:33 CEST ( 0200)

Signerade 2020-05-08 14:10:27 CEST ( 0200)

Masoud Mohammadi (MM)
Ung Teaterscen
masoud ungteaterscen.se

Isabel Thorell (IT)
Ung Teaterscen
isabel ungteaterscen.se

Signerade 2020-04-20 11:20:06 CEST ( 0200)

Signerade 2020-04-26 17:49:44 CEST ( 0200)

Oskar Siri (OS)
Ung Teaterscen
oskar ungteaterscen.se

Felicia Andersson (FA)
Ung Teaterscen
felicia ungteaterscen.se

Signerade 2020-04-20 15:04:03 CEST ( 0200)

Signerade 2020-04-22 16:14:18 CEST ( 0200)

Martin Hedlund (MH)
Auktoriserad revisor, Deskjockeys
martin deskjockeys.se

Carl Toreborg (CT)
Förtroendevald revisor, Ung Teaterscen
carl.toreborg gmail.com

Verifikat
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Signerade 2020-05-12 11:13:11 CEST ( 0200)

Signerade 2020-05-19 15:09:08 CEST ( 0200)
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Revisionsberättelse för föregående år
Styrelsen har under 2019 sammankommit 18 gånger var av det varit 6 fysiska möten och 12
digitala möten.
Deltagandet på träﬀarna har varierat men protokollen är utförliga och alla är signerade förutom
mötet den 7 december 2019 som saknar signaturer av samtliga.
Efter en genomgång av de protokoll från styrelsemötena kan jag fastställa att styrelsen ej brutit
mot några stadgar och även genomfört de uppdrag som årsmötet framställde.
I ansvarsfrihetsfrågan så rekommenderar jag att årsmötet beviljar ansvarsfrihet.
13 november 2020
Lidköping, Västra Götaland
Carl Toreborg
Revisor för Ung Teaterscen

Revisorns rapport för nuvarande år
Under 2020 så har styrelsen haft 10 styrelsemöten, var av 9 digitala och 1 fysiskt möte. Antalet
möten är då stadgeenligt då det ska vara minst 6 möten på ett år. Deltagandet på möten är höga
och 8 av 10 protokoll är signerade, de som saknar signatur är mötet den 13 oktober 2020 och den
7 november 2020.
Enligt protokollen samt dialog med ordförande så finner jag att styrelsen fattat beslut som
överenskommer med förbundets stadgar.
Verksamhetsplanen har delvis genomförts av styrelsen men att en kurshelg och festival ej utförts. I
dialog med ordförande så har den rådande pandemin påverkat att projekten ej utförts.
Under nuvarande år så har jag ej funnit något som visar på att styrelsen brutit mot deras ansvar.
13 november 2020
Lidköping, Västra Götaland
Carl Toreborg
Revisor för Ung Teaterscen

Verksamhetsplan
2021

Verksamhetsplan
2021
Organisationsutveckling
Bakgrund och syfte
Genom att utöka kanslipersonalen med en administratör på

Mål:
•
•

Verksamhetsplan
2021
Kommunikation
Bakgrund och syfte

Under det föregående året har det diskuterats vilka vi når idag

förenkla hur man kan bli medlem samt öka stödet till

Mål:

•
• Starta en nationell teaterförening för de som inte kan eller
vill starta en egen på sin ort
• Söka ett större projektbidrag för att kunna nå ut till
målgrupper vi idag inte når
• Göra en marknadsföringskampanj kring hur man startar upp

Verksamhetsplan
2021
Verksamhet
Bakgrund och syfte
Under de senaste åren har förbundet utökat antalet

Centralt för all verksamhet förbundet arrangerar eller deltar i

amatörteaterarbetet bland annat genom att vara en aktiv

Mål:
•
•

riktat mot ungdomar som idag står långt bort från
amatörteatern
• Genomföra Ung Teaterfestival tillsammans med
Hagateatern
•
årsmötet
•
•

Strategisk prioritering
2021-2023

Prioritering
2021 - 2023
Medlemsengagemang

Idag ansluter vi en del av de ungdomar i åldern 6-25 år som
målgruppsåldern som vi idag inte når. På sikt vill vi att alla
teaterintresserade barn och unga och de som arbetar med
målgruppsåldern ska veta att vi existerar och ha möjlighet att
bli medlemmar. Under de kommande tre åren kommer vi därför
fokusera på att:
• Öka medlemsengagemanget i förbundet genom att öka
antalet medlemmar och medlemsföreningar
•
och arbetsgrupper
•
förbundets verksamhet, t.ex. barn och unga på kulturskolor,
angränsande scenkonstområden som spex och spoken-word
• Öka antalet deltagare på våra arrangemang och i vår
verksamhet
• Utveckla den digitala närvaron med fokus på hemsida och
sociala medier

Ekonomi
organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). Detta gör att förbundet är
känsligt mot förändringar i bidragets storlek. Därför vill vi ta ett
helhetsgrepp om ekonomin så att förbundet står starkt inför
framtida kriser.
Vi vill fokusera på att:
• Stärka och utveckla förbundets ekonomi med fokus på ökad
spridning av intäktskällor
• Utveckla förbundets egna kapital
•
för våra projekt och arrangemang

Prioritering
2021 - 2023
Verksamhet

De senaste åren har Ung Teaterscen testat nya sätt att
engagera våra medlemmar, utveckla vår verksamhet och
vara aktuella för vår målgrupp. Vi vill fokusera på några
arrangemang, t.ex. Ung Teaterfestival och årsmötet, som
varit mycket uppskattade och utveckla dessa till att nå sin
fulla potential. Vi vill även utforska samarbeten med andra
ungdomsförbund.
Därför vill vi:
• Utveckla arbetet med teaterfestivalen bland annat genom
att hitta en struktur för planeringsarbetet samt öka festivalens
längd, antalet deltagare och programpunkter
• Utveckla arbetet med att göra årsmötet mer interaktivt med
hjälp av teaterns metoder
• Inbjuda till samarbeten med andra ungdomsförbund som har
fokus på kultur som har beröringspunkter med teater

Propo i ion: Medlem a gif
Bakgr nd
Ung Tea er cen har f nni i a r och hi ill in e haf
in k k llor kan inf rande a en medlem a gif bli ak
den ekonomi ka i a ionen har f r ndra
edan f rb
ilka kon ek en er inf rande a en medlem a gif k

n gon medlem a gif . F r a ka ra e erna
ell i fram iden. Ef er om erk amhe en och
nde bildade ill
rel en g ra en er n a
lle f .

U redningen ka
-

i a p h r MUCF
ller ig ill en medlem a gif
g ra en nder kning ho medlem f reningarna ill h r de
H r admini ra ionen kring en medlem a gif k lle e
pre en era f r
rel en ena i a g i

F rb nd
a

rel en f re l r:

ppdra kan lie a g ra en

redning

er m jlighe en a inf ra en medlem a gif enlig

f r lage o an.
a
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lla medlem a gif en f r 2021 ill 0 kr

Budget
2021

Intäkter

1 458 000 kr

Statsbidrag (MUCF)
Medlemsavgifter
Teaterfestival
Teaterledarutbildning
Lyxhelg på slottet
Övriga intäkter

Lyxhelg på slottet - 2%
Övriga intäkter - 1%

1 300 000 kr
0 kr
50 000 kr
60 000 kr
30 000 kr
18 000 kr
Inkomstsfördelning

Teaterfestival - 3,4%

Statsbidrag
(MUCF) - 90,8%

Teaterledarutbildning
- 4%

Kostnader

1 458 000 kr

KOSTNADER FÖR ADMINISTRATION OCH
KANSLI
Lokalhyra
Medlemssystem eBas
Redovisningstjänster
Revisor
Medlemsavgifter andra organisationer
Övriga kostnader

212 000 kr
60 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
35 000 kr
13 000 kr
24 000 kr

KANSLIPERSONAL
Lönekostnader
Resor, boende, mat

728 000 kr
700 000 kr
20 000 kr

Friskvårdsbidrag
Utbildning

3 000 kr
5 000 kr

KOSTNADER FÖR FÖRTROENDEVALDA
Möten, resor, logi, kost
Övrigt
Ordförandearvodering

135 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
80 000 kr

BIDRAG
Föreningsbidrag
Projektbidrag
Nystartsbidrag

165 000 kr
70 000 kr
75 000 kr
20 000 kr

PROJEKT OCH VERKSAMHET
Ung Teaterfestival
Årsmöte
Teaterledarutbildning
Lyxhelg på slottet
Politisk påverkan
Internationell verksamhet

218 000 kr
70 000 kr
45 000 kr
30 000 kr
60 000 kr
5 000 kr
8 000 kr

Resultat
0 kr

Proposition:
Stadgeändring
angående årsrapportering
Bakgrund:
Förbundets krav på medlemmarnas årsrapportering är grundade på det som MUCF kräver av oss i vår statsbidragsansökan. Det som krävs för att en förening skall vara bidragsgrundande är att de har genomfört ett årsmöte, har en egen
vald styrelse, minst 60% av medlemmarna i åldrarna 6-25 år
och är demokratisk. För att vi skall kunna kontrollera ovan
nämnda kriterier har förbundet de senaste åren valt att ta in
årsmötesprotokoll från föreningarna.

Förslag på ändringar:
Nuvarande text i stadgan

Förslag på ändring (nya formuleringar)

Kapitel 2, § 1 Medlemsförening

Kapitel 2, § 1 Medlemsförening

Amatörteaterföreningar där minst 60 %
av medlemmarna är mellan 6-25 år
gamla kan bli medlemsförening i
förbundet. Medlemsförening ska ha
minst tre enskilda medlemmar och
årligen skicka in verksamhetsberättelse
och förteckning på enskilda medlemmar.
Medlemsföreningen ska vara
demokratiskt uppbyggd. Medlemskap
ska bekräftas årligen. Medlemsförening
ska godkänna och följa beslutade
styrdokument från förbundets årsmöte.
Förbundsstyrelsen eller den
förbundsstyrelsens utser godkänner
medlemsansökningar.

Amatörteaterföreningar där minst 60% av
medlemmarna är mellan 6-25 år gamla kan bli
medlemsförening i förbundet. Medlemsförening ska
ha minst tre enskilda medlemmar och ska årligen
genomföra årsrapportering i förbundets
medlemssystem. Medlemsföreningen ska vara
demokratiskt uppbyggd. Medlemskap bekräftas
årligen genom årsrapportering i förbundets
medlemssystem. Medlemsförening ska godkänna och
följa beslutade styrdokument från förbundets årsmöte.
Förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsens utser
godkänner medlemsansökningar.
Förslag på ändringar är markerad med grön
färg.
Övrig text i paragrafen lämnas oförändrad.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att

anta förändringar i stadgarna, enligt förslaget ovan.

