Kallelse till ATR-kongressen i Södertälje
den 10-11 maj 2018
Amatörteaterns Riksförbund, ATR, välkomnar föreningar, distrikt och medlemsorganisationer till kongress den 10-11 maj. Kongressen går av stapeln i
Södertälje och vi kommer att rapportera om den gångna verksamhetsperioden och staka ut den framtida färdriktningen på förbundets verksamhet.
Kongressen sker även i år samtidigt som ATR-festivalen. Uttagningen av
spelande grupper till ATR-festivalen 9-13 maj pågår just nu. Festivalprogrammet kommer att presenteras i Teaterforum under våren. Information
om festivalen läggs kontinuerligt ut på ATRs hemsida www.atr.nu och på
www.atrfestivalen.se
Tillsammans med Södertälje Teateramatörer önskar vi er varmt välkomna
till kongressen och festivalen. Det kommer att bli förhandlingar, mötestorg,
intressanta diskussioner och trevlig samvaro. Kom och var delaktig, driv de
frågor som du och din förening tycker är viktiga.
•
•
•

Skicka in era motioner senast den 15 mars.
Boka ert boende till förmånligt pris innan den 9 mars,
se informationssidan.
Festivalen startar den 9 maj med en kvällsföreställning och
avslutas den 13 maj.
Välkomna!
ATRs förbundsstyrelse

ATR-kongressen 2018
Tid: 10-11 maj,
09.00 - 13.00 båda dagarna
Plats: Södertälje

Information
MOTIONER
Har din förening/ditt distrikt ett förslag som man vill att
vi tar upp på kongressen, skriv en motion till ATR och
skicka in den så att den når kansliet senast den 15 mars.
Förbundsstyrelsens svar kommer att presenteras i kongresshandlingarna. Samtliga motioner kommer att läggas
ut på www.atr.nu (därför är det bra om texten också kan
bifogas digitalt via e-post).
VALBEREDNING
Vid årets kongress skall också ett antal val genomföras.
Bland annat ska ordförande och åtta ledamöter väljas till
förbundsstyrelsen.
Förslag och nomineringar mottages tacksamt och skickas
till kansliet för vidarebefordran till
VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE:
• Annette Jakobsson, Karlskoga
ÖVRIGA I VALBEREDNINGEN ÄR:
• Catherine Parment, Stockholm
• Marianne Lindgren, Risögrund
• Ingvar Rimshult, Råå
• Ingegerd Svednell, Hallstahammar
Du kan även ta direkt kontakt med valberedningen via
ATRs hemsida.
OMBUD
Beträffande representation och rösträtt står det följande
i stadgarna §5: ”Förbundets högsta beslutande organ
är förbundskongressen som hålls vartannat år, tidigast
1 mars och senast 30 juni. Kallelse ska ske senast tolv
veckor före kongressen. Föredragningslista samt förslag
och motioner avsedda att behandlas av kongressen ska
sändas ut senast tre veckor före kongressen. Varje medlemsförening och ansluten riksorganisation som erlagt
fastställd medlemsavgift har rätt att delta i kongressen
med två ombud. Ombud ska styrka sin rösträtt med fullmakt. Fullmakt ska ha kommit förbundsstyrelsen tillhanda
senast två veckor före kongressen.
ATR-distrikt som under verksamhetsåret avgett verksamhetsberättelse har rätt att delta i kongressen med två

ombud. Fullmakt ska inlämnas på samma sätt som ovan.
Varje ombud har en röst. Ombuden röstar var för sig och
vid frånvaro får ombudet inte överlåta sin fullmakt åt annat ombud att för sin räkning delta i kongressen. Enskilda
medlemmar har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Förbundsstyrelsens ledamöter har vardera en röst. Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärts.
Alla frågor avgörs med enkel majoritet, om inte annat
stadgats. Vid lika röstetal har kongresspresidiets tjänstgörande ordförande utslagsröst utom vid val, då lottning
ska ske vid lika röstetal för kandidat. Den inför kongressen sittande styrelsen har ej rösträtt vid fråga om egen
ansvarsfrihet. Den tillträdande styrelsen har ej rösträtt
vid val av revisorer och revisorssuppleanter”.
ANMÄLAN OCH FULLMAKT TILL KONGRESSEN SKA
VARA KANSLIET TILLHANDA SENAST DEN 16 APRIL
Du som skall vara ombud måste fylla i ombudsfullmakten
som finns som bilaga till detta brev. För övriga som vill vara
med på kongressen går det bra att deltaga. Dock är det
bra om ni föranmäler er till oss: info@atr.nu
Frågor om kongressen kan ställas till Mats Wenlöf,
mats@atr.nu eller 021-470 41 61.
KONGRESSMATERIAL
Verksamhetsberättelse och övriga handlingar vilka rör
kongressen kommer att skickas till alla anmälda senast
tre veckor före kongressen.
BOENDE
Boka hotell till förmånligt pris på
hotellrum, gäller till 9 mars.
Scandic Skogshöjd (https://www.scandichotels.se/hotell/
sverige/sodertalje/scandic-skogshojd)
Vi har tillgång till 80 enkelrum och 20 dubbelrum (priset
gäller för 1 person i dubbelrum)
• Enkelrum 580 kr per natt inkl moms
• Dubbelrum 680 kr per natt inkl moms (för 1 gäst)
Bokningen sker via mejl till meeting.skogshojd@scandichotels.com med bokningsreferens #46226253
Det kommer även finnas möjlighet till masslogi på skola.

ANMÄLAN samt FULLMAKT FÖR KONGRESSOMBUD
ATRs kongress i Södertälje, 10-11 maj 2018

Insändes senast den 16 april till: ATR, Box 1194, 721 29 Västerås, tfn 021-470 41 60,
e-post mats@atr.nu, hemsida: www.atr.nu






Jag anmäler mig till kongressen 10-11 maj 2018
Är vald till ombud för förening/distrikt och har 			
därmed rösträtt på kongressen
Är vald till ersättare för förening/distrikt
Är observatör och har därmed ingen rösträtt

Tänker närvara________Dag 1 

Dag 2 

Båda dagarna 
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Dag 2 

Båda dagarna 

Förening/Distrikt/Styrelse/Kommitté____________________________________

Förening/Distrikt/Styrelse/Kommitté____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Namn_________________________________________________________

Namn_________________________________________________________

Adress________________________________________________________

Adress________________________________________________________

Postadress_____________________________________________________

Postadress_____________________________________________________

Telefon________________________________________________________		
			
e-post ________________________________________________________

Telefon________________________________________________________		
			
e-post ________________________________________________________
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Namn_________________________________________________________
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Adress________________________________________________________

Postadress_____________________________________________________

Postadress_____________________________________________________

Telefon________________________________________________________		
			
e-post ________________________________________________________

Telefon________________________________________________________		
			
e-post ________________________________________________________

Ovan angivna personer har valts till ombud, respektive
ersättare vid ATRs kongress i Södertälje 10-11 maj 2018
Förening, ATR-distrikt, organisation______________________________
Ort__________________________________ Datum_______________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
Ordförande el. sekreterare

Telefon___________________________________________________		
			
e-post ___________________________________________________

