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Förslag till verksamhetsplan 2013 och 2014 

 Amatörkulturens samrådsgrupp, ax 
 
 

Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, är samarbetsorgan för i Sverige verksamma, rikstäckande 

amatörkulturella organisationer. ax skall verka som ett samrådsorgan mellan dessa organisationer 

och företräda svensk amatörkulturverksamhet i frågor som är av gemensamt intresse för medlem-

marna gentemot myndigheter, institutioner och organisationer. 
 

ax har även till syfte att 

– öka kontakterna mellan amatörkulturens olika genrer, 

– stimulera kunskapsutveckling mellan praktiker och forskare, 

– på olika sätt verka för amatörkulturens utveckling både vad gäller kvalitet, omfattning och dess 

relationer till samhällets kulturorgan. 

– synliggöra amatörkultur, t ex på ax hemsida www.amatorkultur.nu  

 

 
ax har ett ungdomsråd som arbetar med att lyfta fram ungdomsfrågorna inom amatörkulturen. 
ax är medlem i Ideell kulturallians www.ideellkultur.se och Civilsamhällets organisationer i sam-

verkan www.civos.se samt i det europeiska samarbetsorganet Amateo www.amateo.info 

ax är medlem i nätverket Koalition för kulturdebatt som bl a arbetar för att kulturfrågorna skall 

debatteras, www.kulturdebatt.nu 

ax har tillsammans med studieförbunden startat Amatörkulturakademin 

www.amatorkulturakademin.se 

 

 

ax skall år 2013 och 2014:  

� stödja Amatörkulturdagarna 25-28/9 2013 samt 18-21/9 2014, t ex genom att sprida infor-

mation om dess aktiviteter  

� planera och delta i ett samverkansprojekt vars publika del äger rum mars-maj 2014 i Kultur-
huset i Stockholm, initierat av Koalition för kulturdebatt 

� delta i planeringen av Non-formal Learning in Non-professional Arts and Culture ”Not Just 

For Fun But Also For Learning” - ett nordisk-baltiskt amatörkulturprojekt, som beräknas 

äga rum 2013-2015 i samarbete med ax danska motsvarighet AKKS m fl europeiska ama-

törkulturorganisationer  

� vara ett stöd för ax ungdomsråd som arbetar vidare med projekt Ungdomsinflytande nu! för 

att främja ungdomars inflytande  

� stärka kommunikationen med medlemsorganisationerna 

� lämna remissyttranden på aktuella utredningar 

 
 
 

 

Stockholm i mars 2013 

 

 

Nini Engstrand, ordförande ax  


