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Amatörkulturens samrådsgrupp

Årsmöte 2004
Samtal med Statens Kulturråd den 1 april 2004 kl. 16.00-18.00, i biblioteket, Svenska Hembygdsförbundet,
Sabbatsbergsvägen 6, Stockholm.
Amatörkulturens samrådsgrupp hade besök av Statens Kulturråd (KUR) före årsmötet för samtal om den analys som ska genomföras av KUR som gäller stöd till amatörkulturorganisationer.
Avdelningschef för dans, musik och teater inom KUR Benny Marcel inledde med att tala om en bister framtida
ekonomisk situation.
KUR har tillsatt utredaren Claes Englund (med bakgrund från teaterområdet) att göra en analys av stödet till
amatörorganisationer. Analysen ska vara färdig i september. Claes fanns med på detta möte och vi bokade även
tid för närvarande organisation att träffa honom. Handläggaren för vårt stöd, Louise Thurén, var den tredje
personen. ax känner tydligt att KUR tar våra önskningar både på stort allvar och med gediget intresse. Vi har
en god dialog och utbyte av information. Analysens resultat går inte att gissa sig till men det känns som om
KUR aktivt arbetar för att hitta nya lösningar på våra bekymmer.

Årsmötesprotokoll 2004
Protokoll fört vid årsmöte 2004 för ax, amatörkulturens samrådsgrupp torsdagen den 1 april 2004 kl 16.0018.00, i biblioteket, Sveriges Hembygdsförbund, Sabbatsbergsvägen 6, Stockholm
Närvarande enligt bifogad lista.

Ärende
§ 1.
§ 2.

Beslut/åtgärd

Lars Farago, ax ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade årsmötet öppnat
Ombudsupprop och fastställande av ombudsför- ombudsförteckningen fastställdes se deltagarförteckningen
teckning
Mötets öppnande

§ 3.

Val av mötesfunktionärer
- ordförande
- sekreterare
- två protokolljusterare tillika rösträknare

Val:
Magnus Eriksson
Ulf H Svensson
Anna-Karin Andersson och Mats Svensson

§ 4.

Godkännande av kallelsen

§ 5.

Fastställande av föredragningslista

Årsmötet har utlysts i behörig ordning och kallelsen godkändes.
Föredragningslistan godkändes.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Lars Farago.
Behandling av verksamhet föregående år
- styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Ekonomisk redovisning föredrogs av kassören AnnaKarin Andersson.
- revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Anna-Karin
Andersson.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes.
Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7.

Stadgeändring från 2003 fastställdes
(§3 angående föredragningslistan så att val av mötesfunktionärer kommer som §3 i stället för som tidigare §5).

§ 8.

Förslag och motioner
Stadgeändring
- fastställande av beslut från årsmöte 2003

§ 9.

Verksamhetsplan för nästkommande mandatpe- Verksamhetsplanen föredrogs av Lars Farago
Efter diskussion fastställdes verksamhetsplanen för 2004 .
riod

§ 10.

Budget för nästföljande mandatperiod

Budgeten föredrogs av kassören Anna-Karin Andersson
Budgeten för 2004 godkändes.
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Ärende
§ 11.

§ 12.

§ 13.
§ 14.
§ 15.

§ 16.

Beslut/åtgärd

Ersättningar
- till styrelsens ledamöter
- till revisorer
- resor, traktamenten

Ingen ersättning utgår till styrelsens ledamöter.
Ingen ersättning utgår till revisorer.
Rese- och traktamentsersättning enligt statens resereglemente kan utgå efter särskilt styrelsebeslut.
Valberedningens förslag föredrogs av Magnus Eriksson.
Val till styrelsen
Med utgångspunkt från valberedningens förslag välja
följande personer till ax styrelse.
- vice ordförande Lars Nilsson omval 2 år
- kassör Anna-Karin Andersson omval 2 år
Anders Kihlström omval 1 år.
Val av revisorer
Susanne Grundström omval 1 år.
Val av tre valberedare varav en sammankallande Valdes Tord Malmborg, Ingela Flinta och Magnus Eriksson, den sistnämnde är sammankallande.
1. Lars Farago rapporterade att ansökan lämnats in.
Övriga frågor
2. Lars Farago rapporterade om att han deltar i en arbets1. Ansökan om stöd från Framtidens Kultur
grupp initierad av Branschgruppen för scenkonst inom
2. Mervärdesskattefrågor
Svensk Teaterunion som arbetar med momsfrågorna bl a
3. Studieförbunden och utredningen SUFO2
mot att ideella föreningar ska behöva ingå i moms4. Kulturval.nu 2004
systemet om de inte själva önskar.
5. Ny medlem
3. ax styrelse är väldigt nöjda med rapporten. Den klargör att studieförbunden inte har det övergripande ansvaret
för amatörkulturen, utredningen menar att Amatörkulturens organisationer (läs ax) ska ha för sin utveckling ett
eget organisationsstöd på central nivå, som gör det möjligt att med egen kraft främja utvecklingen av vår verksamhet. Kommunerna har det lokala ansvaret.
Enligt vad vi erfarit anser man på studieförbunden att
rapporten är positiv för deras del.
4. Kulturval.nu 2004 hålls den 7-8 maj i Kulturhuset,
Stockholm. Alla partierna är med, s, c, kd, och mp den 7
maj och v, m och fp den 8 maj. ax och MAIS planerar att
avsluta respektive dag med en debatt om ”Kulturpolitik
och ideologi”. Den ena dagen med representanter från
ungdomsförbund och den andra med representanter från
erfarna kända politiker.
Stockholm stad har beviljat 30000 kr, Kulturrådet beviljar
ej vår ansökan. Vi väntar besked från Stockholm läns
landsting, studieförbunden och de 3 R:en.
5. Henrik Axiö rapporterade att Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har beviljats inträde i ax
Mötets ordförande Magnus Eriksson tackade för förtroMötets avslutning
endet och förklarade mötet avslutat.
Stockholm 14 april 2004
Justeras:

Vid protokollet:
Ulf H Svensson, sekreterare

Mats Svensson

Justeras:
Magnus Eriksson, mötesordförande

Anna-Karin Andersson
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