
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll Amatörteaterns Riksförbunds kongress 2020
21-24/5, genomfört via Zoom och VoteIT.
 
21 maj kl 10-12 Kongressförhandlingar
21 maj kl 13 till 23 maj kl 16 Mötestorg via VoteIT
24 maj kl 10-13 Omröstningar i VoteIT.
24 maj 13-15 Kongressförhandlingar
 
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av förbundsordförande Thomas Dahlberg, som hälsade alla välkomna till
kongress 2020.
 
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
3. Val av kongressens presidium
Val av kongressens presidium enligt nedan:
 
3.1 Ordförande
Till ordförande för kongressen valdes Joakim Fredriksson.
 
3.2 Sekreterare
Till sekreterare för kongressen valdes Anette Jakobsson.
 
3.3 Röstkontrollanter samt två protokolljusterare
Till röstkontrollanter samt protokolljusterare valdes Cecilia Lindblom och Henric
Hammarslätt.
 
4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna.
Kongressen fastslog att kallelsen skett i enlighet med stadgarna.
 
5. Fråga om val av arbetsordning, bilaga 1, och kongressutskott.
Kongressen har tagit del av arbetsordning enligt bilaga 1 och förslag till kongressutskott.
 
5.1 Arbetsordning
Beslut att välja föreslagen arbetsordning enligt bilaga 1 med tillägg att förslag till
styrelsekandidater kan lämnas senast fredag 22/5 kl 16.00.
 
5.2 Kongressutskott
Till kongressutskott valdes: Mats Wenlöf, Anette Jakobsson, Charly Wassberg Borbos, Sarita
Sandström och Joakim Fredriksson.
 
6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt deltagarlistan i VoteIT, de som är ombud med fullmakt.
 
 
 



 
7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 2
Torben Sundqvist föredrog verksamhetsberättelsen.
Kongressen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga 2.
 
8. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse, bilaga 3
Nitja Ekholm föredrog den ekonomiska berättelsen.
Kongressen beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen enligt bilaga 3.
 
9. Revisorernas berättelse, bilaga 3
Tomas Östling föredrog revisorernas berättelse.
Kongressen beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
 
10. Fastställande av balansräkning, bilaga 3
Kongressen beslutade att fastställa balansräkningen.
 
11. Fråga om ansvarsfrihet
Kongressen beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för perioden 2018-2019.
 
12. Behandling av motioner och förslag, bilaga 4
Lena Hellström föredrog motionen och kom med förslaget att ATR söker pengar för att
göra en samlad övningsbank med teater- och dramaövningar som är till för medlemmarna
och som kan nås via internet. Kongressen beslutar att bifalla motionen enligt bilaga 4.
 
13. Fastställande av medlemsavgifter, bilaga 5
Kongressen beslutar att fastställa medlemsavgifter enligt bilaga 5.
 
14. Fråga angående ersättningar och arvoden, bilaga 6
Kongressen beslutar att fastställa ersättningar och arvoden enligt bilaga 6 med
tilläggsyrkande att kommande valberedning får i uppdrag att se över förbundsstyrelsens
arvodering till nästa kongress.
 
15. Fastställande av verksamhetsplan för kommande kongressperiod, bilaga 7
Kongressen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för kommande kongressperiod
enligt bilaga 7 med justering av texten under rubriken ATR i Sverige, andra stycket –
civilsamhället, exempelvis Ung Teaterscen och Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF).
 
16. Fastställande av budget för kommande kongressperiod, bilaga 8.
Kongressen beslutar att fastställa budget för kommande kongressperiod enligt bilaga 8.
 
17. Val av förbundsordförande
Valberedningen föreslår kongressen att välja Thomas Dahlberg till ordförande under
kommande mandatperiod.
 
Kongressen beslutar att välja Thomas Dahlberg till ordförande under kommande
mandatperiod.
 
18. Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår kongressen att välja Anna-Karin Waldemarson, Ellen
Westermark, Emy Stahl, Lotta Thörnquist, Pelle Wistén, Simon Almljung, Stefan Lillieberg
och Torben Sundqvist till ledamöter under kommande mandatperiod.  
 
Kongressen beslutar att välja Anna-Karin Waldemarson, Ellen Westermark, Emy Stahl, Lotta
Thörnquist, Pelle Wistén, Simon Almljung, Stefan Lillieberg och Torben Sundqvist till
ledamöter under kommande mandatperiod
19. Val av två revisorer för två år
Valberedningen föreslår kongressen att välja Karin Westerberg till revisor för kommande
mandatperiod. Auktoriserad revisor, utsedd av ATR, för samma mandatperiod är KPMG
Bohlins revisionsbyrå.
 
Kongressen beslutar att välja Karin Westerberg till revisor för kommande mandatperiod.



Kongressen beslutar att välja Karin Westerberg till revisor för kommande mandatperiod.
 
20. Val av revisorsersättare för två år
Valberedningen föreslår kongressen att välja Carita Wiklund till revisorsersättare för
kommande mandatperiod.
 
Kongressen beslutar att välja Carita Wiklund till revisorsersättare för kommande
mandatperiod.
 
21. Val av valberedning
Kongressen beslutar att välja Charly Wassberg Borbos, sammankallande, Ingvar Rimshult,
Christina Gutiérrez Malmbom och Rod Cansby till valberedningen för kommande
mandatperiod.
 
22. Övriga val
Kongressen konstaterade att inga övriga val förelåg.
 
23. Beslut om tid och plats för nästa kongress
Mats Wenlöf föredrog frågan om nästa kongress. I dagsläget finns inget förslag på ort till
nästa kongress, 26-29/5 2022. Alla medlemmar uppmanas komma in med förslag.
 
Kongressen beslutar att uppdra åt den nya styrelsen att besluta om plats för ATRs kongress
2022.
 
24. Eventuell annan i kallelse angiven fråga
Kongressen konstaterade att ingen angiven fråga förelåg.
 
25. Övriga frågor
 
25.1 Skrivelse
Förslag från kongressutskottet att skicka följande skrivelse:
 
Till Statens Kulturråd, Kulturminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskott.
 
Deltagande ombud i Amatörteaterns Riksförbunds, ATRs, kongress den 21 – 24 maj
2020 har antagit följande uttalande:
 
Staten har 2020 skurit i anslaget för ”1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete”. Det har inneburit att de
amatörkulturella organisationerna, som får bidrag från Kulturrådet, får en procent
mindre i verksamhetsbidrag 2020 för den centrala verksamheten. På denna summa
har det heller inte skett någon uppräkning sedan 2008. På detta sätt har tillskottet
från staten urholkats varje år på grund av löneökningar, prishöjningar och allmän
fördyrning. 
 
Vi ser med stor oro på hur statens drar tillbaka sitt stöd från föreningslivet och alla
frivilligverksamheter. Folkrörelserna måste ha stöd till utveckling, utbildning, ledare
och allmängiltig verksamhet. Vi som fritt och frivilligt ägnar oss åt eget kulturutövande
är engagerade barn, ungdomar, äldre och medelålders som ger allt för sitt skapande.
Människor över hela landet som samlas i grupper för att gemensamt ägna sig åt
egen, utövande kultur. Vi kompromissar inte med vår vilja att uttrycka oss.
 
Därför vill vi att ni återställer och räknar upp bidraget till Amatörteaterns Riksförbund
och till de amatörkulturella organisationerna så fort som möjligt. Utan amatörteater,
körsång, orkesterverksamhet, med mera ideella insatser blir Sverige ett fattigare land
och den kulturella infrastrukturen urholkas.
 
Deltagande ombud i Amatörteaterns Riksförbunds, ATRs, kongress den 21 – 24 maj
2020
 
Kongressen beslutar att denna skrivelse ska skickas till Statens Kulturråd,



Kongressen beslutar att denna skrivelse ska skickas till Statens Kulturråd,
Kulturminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskott.
.
 
26. Avslutning
Ordförande Thomas Dahlberg avtackade avgående ledamöter; Eva Lena Björkman,
Christina Gutierrez Malmbom och Linnea Grimstedt samt revisor Tomas Östling, ett
Bergslagshjärta i keramik överlämnades.
 
Mats Wenlöf informerade kort om vad ATR har på gång:
En digital inspirationsdag i skrivande för barn och unga i juni.
En enkät om covid 19 finns fortfarande öppen på ATRs hemsida med frågor om vad din
förening ställs inför i pågående pandemi.
En skådespelarkurs i samarbete med ATF och ATR på Hällefors folkhögskola i augusti.
Verksamhetskonferens våren eller hösten 2021, en medlemsförening söks för att
samarrangera denna med ATR/ATR distrikt.
Seniorteaterforum Jönköping hösten 2021, i samarbete med Vulkanteatern.  
Världsteaterfestivalen i Monaco 2021, ansökan öppen nu.
En utvärdering kommer skickas ut med frågor om denna kongress, svara och ge feedback.
 
Mötet tackade kongressmötesordförande Joakim Fredriksson med en digital applåd.
Thomas Dahlberg tackade för den digitala samvaron och engagemanget och avslutade
ATR:s kongress 2020.
 
 
 
 
Sekreterare
 
Anette Jakobsson
 
 
 
 
 
Justerare    Justerare
 
Cecilia Lindblom   Henric Hammarslätt
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