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Protokoll Amatörteaterns Riksförbunds kongress 28 – 29 maj 2022, på 

Gottsunda Dans & Teater, Uppsala 
 

1. Kongressens öppnande 

Ordförande Thomas Dahlberg hälsar välkommen och förklarar kongressen öppnad. 

 

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 Catarina Deremar. 

 

3.2 Sekreterare 

Till sekreterare för kongressen valdes Ulla Arvidsson. 

 

3.3 Röstkontrollanter tillika två protokolljusterare 

Till röstkontrollanter samt protokolljusterare valdes Michelle von Rosen och Pernilla 

Grahn 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 29 ombud. 

 

5. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna 

Kongressens kallelse skickades ut den 23 februari och är således stadgeenligt utlyst. 

Kongressen godkände kallelsen. 

 

6. Fråga om val av arbetsordning, bilaga 1 samt kongressutskott 

Kongressen har tagit del av arbetsordning enligt bilaga 1 och fastställer densamma. 

Till kongressutskott valdes Charly Wassberg Borbos, Anette Jakobsson och Ulla Arvidsson. 

 

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 2 

Emy Stahl föredrar verksamhetsberättelsen. 

Kongressen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga 2 och lägga den till 

handlingarna. 

 

8. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse, bilaga 3 

Nitja Tapper föredrar den ekonomiska berättelsen. 

Kongressen beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen enligt bilaga 3 och lägga den 

till handlingarna.  
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9. Revisorernas berättelse, bilaga 3 

Nitja Tapper föredrar revisorernas berättelse. 

Kongressen beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, med ändring att ATRs 

säte ligger i Västerås. 

 

10. Fastställande av balansräkning, bilaga 3 

Kongressen beslutar att fastställa balansräkningen. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för ATRs styrelse 

Kongressen beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för perioden 2020-2021. 

 

12. Stiftelsen Einar Bergvins stipendiefond, ekonomisk berättelse, bilaga 4 

Thomas Dahlberg och Mats Wenlöf informerar om Einar Bergvins stipendiefond. 

Kongressen godkänner den ekonomiska berättelsen och lägger den till handlingarna. 

 

13. Stiftelsen Einar Bergvins stipendiefond, revisorernas berättelse, bilaga 4 

Thomas Dahlberg föredrar revisorernas berättelse. 

Kongressen beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

 

14. Stiftelsen Einar Bergvins stipendiefond, fastställande av balansräkning, bilaga 4 

Kongressen beslutar att fastställa balansräkningen. 

 

15. Stiftelsen Einar Bergvins stipendiefond, fråga om ansvarsfrihet 

Kongressen beviljar styrelsen för Einar Bergvins stipendiefond ansvarsfrihet för perioden 

2020–2021. 

 

16. Behandling av motioner och förslag, bilaga 5, 6, 7, 8 

Thomas Dahlberg föredrar proposition med förslag om ny form av medlemskap i ATR,  

bilaga 5. Frågan gick till votering. Kongressen beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.  

 

Pelle Wistén föredrar proposition om Stadgeändringar, bilaga 6. 

Kongressen beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

Charly Wassberg Borbos föredrar motion om stadgeändring, Bilaga 7. 

Kongressen beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag med tillägg att beslutet tillämpas 

interimistiskt. 

 

Nitja Tapper föredrar Motion från Teater Oliver och Hammarteatern om Central hjälp med 

kassör/bokföring till föreningarna, Bilaga 8 

Kongressen beslutar enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

17. Fastställande av medlemsavgifter, bilaga 9 

Kongressen beslutar att fastställa medlemsavgifter för 2022 – 2023 enligt bilaga 9. 

 

18. Fråga angående ersättningar och arvoden, bilaga 10 

Kongressen beslutar att fastställa ersättningar och arvoden för 2022 – 2023 enligt bilaga 10. 
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19. Fastställande av verksamhetsplan för kommande kongressperiod, bilaga 11 

Kongressen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för kommande kongressperiod enligt 

bilaga 11 med följande tillägg och ändringar som markeras med fet stil. 

Verksamhetsidé: ”ATR ska inom sitt område verka för människors lika värde, jämställdhet, 

demokrati, fred och humanism samt främja nordiskt och internationellt samarbete.” 

Medlemmar och medlemsföreningar: första meningen ändras till ”Vi ska utveckla vår roll..”. 

Tillägg ”Arbeta aktivt för att få fler aktiva medlemmar under 26 års ålder.” 

Internationella samarbeten: Tillägg ”Särskild vikt vill vi lägga vid amatörteaterns roll och 

betydelse för demokrati och fred.” 

 

20. Fastställande av budget för kommande kongressperiod, bilaga 12 

Kongressen beslutar att fastställa budget för kommande kongressperiod enligt bilaga 12. 

 

21. Val av förbundsordförande för två år, bilaga 13 

Valberedningen föreslår kongressen att välja Thomas Dahlberg till ordförande för kommande 

mandatperiod. 

Kongressen beslutar att välja Thomas Dahlberg till ordförande för kommande mandatperiod. 

Beslutet är enhälligt. 

 

22. Val av ordinarie ledamöter för två år 

Kongressen gick till val genom sluten omröstning där nio personer kandiderade till åtta 

platser. 

Kongressen beslutar, enligt valresultatet, att välja Anette Karlsson, Emy Stahl, Lotta 

Thörnquist, Pelle Wistén, Simon Almljung, Stefan Lillieberg, Torben Sundqvist och Anna-Karin 

Waldemarsson till ledamöter under kommande mandatperiod. 

 

23. Val av två revisorer för två år, bilaga 13 

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. 

 

24. Val av revisorsersättare för två år, bilaga 13 

Valberedningen föreslår kongressen att välja Carita Wiklund till revisorsersättare för 

kommande mandatperiod. 

Kongressen beslutar att välja Carita Wiklund till revisorsersättare för kommande 

mandatperiod. 

 

25. Val av valberedning 

Kongressen beslutar att välja Charly Wassberg Borbos, Rod Cansby och Christina Gutiérrez till 

valberedning för kommande mandatperiod. Charly Wassberg Borbos utsågs till 

sammankallande, 

 

26. Övriga val 

Kongressen konstaterar att inga övriga val förelåg 
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27. Beslut om tid och plats för nästa kongress 

ATR Västmanland inbjuder till kongress 2024 i Västerås. Tidpunkt anges senare. 

 

28. Eventuell annan i kallelse angiven fråga 

Kongressen konstaterade att ingen angiven fråga förelåg. 

 

29. Avslutning 

Isa Schöier informerar om projektet Hugin/Munin – ett nordiskt samarbetsprojekt för att ta 

fram och sprida manus som är specialskrivna för barngrupper i åldern 9–15 år. 

Torsten Kärrbrink informerar om Esplanadteaterns projekt för rekrytering av barn och unga 

till föreningen. 

Anna-Karin Waldemarsson informerar om NEATA-festivalen 23–24 september i Örebro. Mer 

information finns på ATR:s hemsida.  

Charly Wassberg Borbos läser upp kongressutskottets skrivning från ATR-kongressen. 

Kongressen antar uttalandet.  

Mats Wenlöf uppmanar kongressdeltagarna att delta i de arrangemang som ATR arrangerar. 

Information finns på ATR:s hemsida. 

Mats Wenlöf informerar om kommande Verksamhetskonferens hösten 2023 och efterlyser 

värdförening för denna. 

Kongressordförande Catarina Deremar tackar för förtroendet att leda förhandlingarna och 

tackar förbundet för att vi berikar människors fritid runt om i hela landet och överlämnar 

därmed klubban till ordförande för att avsluta kongressen. 

 

Ordförande Thomas Dahlberg förklarar kongressen avslutad. 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

Ulla Arvidsson   Catarina Deremar 

 

 

Justerare   Justerare 

Michelle von Rosen    Pernilla Grahn  


