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Förslag till verksamhetsplan 2011-2012

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 medlemmarna 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.
Verksamhet
ax ska arbeta vidare med att förbättra villkoren för amatörkulturell verksamhet och aktivt bevaka
kulturpolitiken. Vi ska utveckla samsyn kring amatörkulturens behov och vad som krävs för att
stärka infrastrukturen, verksamhetens förutsättningar och kvalitet samt uppvakta politiker och tjänstemän på olika myndigheter och departement.
Huvudmål 2011-12 skall vara att
Â samverka via Ideell kulturallians för att främja våra medlemsorganisationers medverkan vid
utarbetande av regionala kulturplaner och för att en överenskommelse skall göras mellan
den ideella kultursektorn, regeringen och Sveriges kommuner och landsting
Â arrangera en ordförandekonferens 2011-09-10 med fokus på regionalisering
Â samverka via Civilsamhällets organisationer i samverkan – Civos, för att förbättra förutsättningar för ideell verksamhet i Sverige
Â Informera politiska partier i riksdagen om amatörkultur med huvudsyftet att ansvaret för
amatörkultur skall definieras och ha sin hemvist i den nationella kulturpolitiken
Â arbeta via Koalition för kulturdebatt för att kulturfrågorna skall debatteras och för ökad förståelse mellan amatörkultur och professionell kultur
Â fortsätta arbetet för att stärka och utveckla Amatörkulturakademin
Â stärka ax’ ungdomsråd som under året ytterligare utvecklar projekt för att främja ungdomars
inflytande och inleder ett arbete för att stimulera tvärkulturella initiativ
Â delta i Almedalen och medverka till att amatörkulturfrågor tas upp i debatter och i media
Â lämna remissvar på aktuella utredningar
Â följa upp kartläggningen om amatörkulturens villkor i Norden i samarbete med AKKS m fl
Â medverka till att ett nordiskt seminarium arrangeras kring resultat från undersökningen om
amatörkulturens och den ideella sektorns roll i nordiskt kulturliv
Â delta i uppbyggnaden av amatörkulturellt samarbete i Europa via Amateo
Â synliggöra amatörkultur via hemsidan www.amatorkultur.nu och på andra sätt
Â arbeta för att det skapas informationsstrukturer som speglar amatörkulturområdets omfattning och kvalitet så att amatörkulturens betydelse i samhället blir tydligt
Â främja kontakten mellan forskare och utövare genom att forma en strategi för skapandet av
en databas på Internet om forskning som berör amatörkulturområdet
Stockholm i april 2011
Lars Farago, ordförande
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