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Amatörkulturens samrådsgrupp

Verksamhetsplan 2010-2011
Amatörkulturens samrådsgrupp, ax
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 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 2010-11 skall vara att
Â motivera politiska partier att ta upp amatörkultur i sina valprogram med målet att beslut tas
om var ansvaret för amatörkultur skall ha sin hemvist i den nationella kulturpolitiken
Â samverka via Ideell kulturallians och Civilsamhällets organisationer i samverkan – Civos
samt Koalition för kulturdebatt för att kulturfrågorna skall bli en valfråga 2010
Â delta i Almedalen den 6 juli i kulturaktioner, informationsspridning och på seminarier i
samverkan med Koalition för kulturdebatt m fl
Â lämna remissvar på aktuella utredningar
Â i samverkan med Ideell kulturallians och via egna aktiviteter förbereda våra medlemmar på
regionaliseringen av kulturlivet – delta i utformningen av lokala och regionala kulturplaner
Â fortsätta arbetet för att stärka och utveckla Amatörkulturakademin
Â utveckla ax’ ungdomsråd
Â publicera och följa upp studie om ungdomars aktivitet inom amatörorganisationer
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 och
om amatörkulturens och den ideella sektorns roll i nordiskt kulturliv
Â delta i uppbyggnaden av amatörkulturellt samarbete i Europa via Amateo
Â utveckla hemsidan www.amatorkultur.nu och annat synliggörande av amatörkultur
Â arbeta för att det skapas nya och bättre informationssystem om amatörkulturområdets omfattning och kvalitet
Â främja kontakten mellan forskare och utövare genom att utveckla en strategi för skapandet
av en databas på Internet om forskning som berör amatörkulturområdet
Stockholm i mars 2010
Lars Farago
ordförande
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