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ax Amatörkulturens samrådsgrupp
Verksamhetsberättelse 2004
Övergripande mål:
ax Amatörkulturens samrådsgrupp är samarbetsorgan för i Sverige verksamma, rikstäckande amatörkulturella organisationer. Rådet skall verka som ett samrådsorgan mellan dessa organisationer
och företräda svensk amatörkulturverksamhet i frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna gentemot myndigheter, institutioner och organisationer.
Rådet skall även verka med 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.

ax Amatörkulturens samrådsgrupps styrelse (”Swedish Amateur Culture Council”) överlämnar
härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004. Årets stora projekt var
www.kulturval.se - Kulturpolitiska dagar den 7 – 8 maj, arrangerade i samarbete med MAIS och
riksdagens politiska partier. Andra viktiga uppgifter har gällt att följa Kulturrådets analys av bidrag
till centrala amatörorganisationer samt ge remissvar på fem utredningar.
Den 29 januari uppvaktade ax styrelse Riksdagens Kulturutskott.
Funktionärer efter rådsmöte den 1 april 2004
Styrelsen har bestått av
Vald
Lars Farago
ordförande
2003-04
Henrik Axiö
Lars Nilsson
Anna-Karin Andersson
Ulf H Svensson

vice ordf.
vice ordf.
kassör
sekreterare

2003-04
2004-05
2004-05
2003-04

Riksföreningen för Folkmusik och Dans
(RFoD)
Sveriges Hembygdsförbund
Riksförbundet Svensk körsång
Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur

Rådsmötet hölls den 1 april. Ändring av stadgar antogs för andra gången och verksamhetsplan för
2004 beslutades på rådsmötet. Halvårsmöte hölls den 7 september.
Styrelsen hade under året 7 protokollförda styrelsesammanträden 12/2, 1/4, 29/4, 9/6, 7/9, 16/11
och 20/12. Utöver detta har arbetsgruppsmöten hållits för ”Kulturval 2004” (13/1, 10/2, 9/3, 18/3,
12/4, 27/4 och 1/6).
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Revisorer: Anders Kihlström (ATR) och Susanne Grundström (ATF).
Valberedning: Magnus Eriksson (SOF) (sammankallande), Ingela Flinta (ATF) och Tord Malmborg
(SAS).
Medlemmar 2004
Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
Föreningen För Tidig Musik
KÖRSAM
Riksförbundet Svensk Körsång
Riksföreningen för Folkmusik och Dans
(RFoD)
Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Missionsförbundets Musikkårer
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Kyrkosångareförbund
Sveriges Orkesterförbund (SOF)
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Ung i Kör

Verksamhet
ax har under året fortsatt ett omfattande arbete för att förbättra villkoren för amatörkulturell verksamhet. Vi har uppvaktat politiker och lämnat skriftlig information som också använts bl a i motionsarbetet i riksdagen. Omfattande arbete har lagts ner på samverkan med de politiska partiernas
representanter inför arrangemang av Kulturval 2004. Utöver detta har ax arbetat med momsfrågor
och lämnat remissvar på fem utredningar. Avsaknaden av en administrativ resurs försvårar arbetet.
Vi hoppas lösa detta bättre i framtiden. ax har en hemsida: www.amatorkultur.nu.
Under det gångna året har ax haft möjlighet att ge sina synpunkter på fem utredningar. De fem remisser vi gett svar på är om allmänna samlingslokaler SOU 2003:118, internationella kulturutredningen SOU 2003:121, folkbildning i brytningstiden SOU 2004:30, vem får vara med SOU 2004:51
samt folkbildningsrådets rapport, Folkbildningens framsyn.
Kulturrådets styrelse beslutade att en extern utredare skall göra en analys över bidragsfördelningen
till riksorganisationer under 2004. ax styrelse har under arbetets gång träffat utredaren fyra gånger
för att ge synpunkter och få information under arbetets gång. Rapportens slutsatser ser ax styrelse
positivt på.
Fyra krav
ax har enats om fyra krav som vi driver i olika sammanhang
Måste pengar till amatörkulturen gå via studieförbunden?
Åldersintegration – straffbart
Rättvisa skatteregler!
Ökade anslag till amatörkulturen
Kulturval.se
ax har under året tillsammans med MAIS (Musikarrangörer i samverkan) och representanter från
de olika politiska partierna arbetat med planeringen av kulturval 2004. Kulturval hölls den 7 – 8
maj 2004 i Kulturhuset, Stockholm. En nyhet i år var samarbetet med Kulturhuset som engagerade
brandtalare inför varje seminarium. I partiledardebatten ”Kulturpolitik och ideologi” som också var
ny för i år deltog följande personer: Bertil Zachrisson (s) tidigare kulturminister och tidigare partiledare, Ulf Adelsohn (m), Karin Söder (c), Bengt Westerberg (fp), Lotta Nilsson-Hedström (mp),
Alf Svensson (kd) och C-H Hermansson (v). Lars Farago och Anna-Karin Andersson (ax) var moderator under debatten. Videoinspelningen av en intervju med Ingvar Carlsson visades. Seminarier
arrangerades av samtliga politiska partier.
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MOMS för ideella föreningar
Remissvaren och kritiken mot utredningen bland annat från ax har lett till att en departementsskrivelse (Ds) med nya förslag kommer att gå ut på ny remiss till alla som svarade på förra remissen.
När Ds kommer är oklart.
Viktigast för oss ideella kulturföreningar är att man planerar att skapa ett Kulturundantag som liknar idrottens. Den ska gälla tjänster när någon bereds tillträde till kulturellt evenemang (teater,
dans, musik, film, utställningar, föredrag, kulturutbildning och liknande evenemang med ett kulturellt eller utbildningsmässigt syfte) eller tillfälle att delta i kulturella aktiviteter.

Ekonomi och administration
ax har saknat egna medel, utöver medlemsavgifterna. Styrelsen har sökt projektstöd från Stiftelsen
framtidens kultur, men fått avslag. Administrationen har delats upp mellan styrelsemedlemmarna
med Anna-Karin Andersson som ansvarig för ekonomi. Föreningens utgående balans 31/12 – 2004
uppgår till 32 563 kr. Årets underskott var 455 kr. Information till medlemmarna har skett via brev,
fax och e-post.
Styrelsens framtida ambitioner är fortsatta uppvaktningar, informera om vår verksamhet, förbättra
våra administrativa rutiner, söka flera medlemmar till ax och erhålla verksamhetsbidrag från Statens kulturråd eller annan källa.
Stockholm i mars 2005

Anna-Karin Andersson
kassör

Lars Nilsson
vice ordförande

Henrik Axiö
vice ordförande

Lars Farago
ordförande

Ulf H Svensson
sekreterare
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