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Allmänt:  
Nationella styrelsens förslag kursiverade. 
”De viktigaste frågorna” redovisas i ordning efter angelägenhetsgrad. 
(Viktningen): under varje rubrik fördelades ”pluppar” som anger frågans 
angelägenhetsgrad. Antal pluppar inom parentes.  
 
 
Sammanfattning- de sex viktigaste frågorna: 
RT ett ”vi”:  Verka för att medlemsföreningarna träffas. 
RTs roll Kulturpolitisk grundkurs för att ge medlemmarna chans att påverka sin lokala 
kulturpolitik. 
RT ett ”vi”:  Jobba aktivt för att medlemmarna ska vara med och påverka. 
Samverkan: Arbeten kring specifika frågeställningar vinner på samarbeten med specifika 
intressegrupper – Samarbeta med fler organiosationer och föreningar. 
Demokrati: Fler ”presentprojekt” (=Plural och Riksutställningars samarbete). 
Demokrati:  Lyfta fram kulturens roll i demokratiutveckling. 
 
 
Riksteatern – ett ”vi”  
— Verka för att medlemsföreningarna träffas (3) 
— Jobba aktivt för att medlemmarna ska vara med och påverka (2) 
— Alla medlemmar ska vara medvetna om hur de kan påverka Riksteatern (1) 
— Rättvis balans mellan anställda och ideella. (se över hur samarbetet fungerar i 
produktioner där Riksteateranställda och ideella samverkar för att inte få ”vi och-
domkänsla)(1) 
— Utveckla vi-känsla och intern demokrati. 
= Skapa fler inflytandeforum mellan kongresserna. 
— Alla regioner och föreningar arbetar med planer för gemensamma visioner. 
— Resurser till utbildning av lokala och regionala föreningar. 
— Idé- och värdegrundsarbete i hela rörelsen- medskapare gemensam agenda. 
 
 
Medlemskap och mångfald    
— Arbeta mer ”uppsökande” genom att ta med sig Riksteaterns verksamhet ut i 
samhället t.ex. fritids- eller ungdomsgårdar.(1) 
—Synas och verka mer lokalt och regionalt i olika former. 
—Möjligheten för medlemmarna att själva bredda Riksteaterns verksamhet och 
utbud. 
—Bredda det internationella arbetet. 
— Vitalisera och tydliggöra inflytande genom medlemskap.  
— Erbjuda lokala utbildningar som medlemsförmån.  
— Utveckla volontärskap och möjlighet till frivilliga insatser.  
— Nya former för individers och föreningars medlemskap.  
— Utveckla nyckeltal och metoder för uppföljning av frivilliga insatser 
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Riksteaterns roll  
— Kulturpolitisk grundkurs för att ge medlemmarna chans att påverka sin lokala 
kulturpolitik.(3) 
— Främja medlemmarnas möjlighet till egna arrangemang och produktioner bl.a. 
genom utbildning och nätverksträffar. 
— Länken mellan det lokala och världen. 
— Bidra till att fler barn och ungdomar får möjlighet att utöva kultur. 
— Kunskapscentrum för barn och unga i regionerna.  
— Lokala riksteaterföreningar – samverkansavtal med regionen. 
— Stärk kombinationen av lokalt + regionalt inflytande + nationell samordning. 
— Tydlig roll i kommun, region, Sverige, Europa/världen. 
— Formulera regional nivå uppdrag & organisation. 
— Regionala utvecklingsavtal. 
— Stadgar- tydliggöra regional roll anpassad till ny verklighet. 
 
Samverkan med andra ideella   
—Arbeten kring specifika frågeställningar vinner på samarbeten med specifika 
intressegrupper – Samarbeta med fler organiosationer och föreningar (3) 
—Utveckling av samarbete med andra Teaternätverk t.ex. ATR, IATA. 
— Lyfta fram framgångsrika samarbeten  
— Sluta nationella samverkansavtal som kan användas på alla nivåer 
— Stimulera till strategiskt arbete i föreningarna.  
— Utveckla arbetet med ”kulturlyftet”. 
— Regional nivå utveckla arbete med ideell kulturallians. 
— Skapa modell för ekonomisk och demokratisk samverkan. 
— Nya former för samverkan med övriga ideella – civilsamhället. 
— All verksamhet ska beakta samverkansmöjligheter. 
 
 
Riksteatern som främjare av demokrati   
— Fler ”presentprojekt” (=Plural och Riksutställningars samarbete).(2) 
— Lyfta fram kulturens roll i demokratiutveckling.(2) 
— Använda teatern som ett verktyg för dialog och inte bara en kulturupplevelse. 
— Visa kopplingen mellan kultur och samhällsengagemang. (1) 
— Öppna upp landets scener. 
 — Mer synlig och engagerad.  
— Alla delar av organisationen – ”Hur kan vi bidra till demokrati o tillväxt”. 
— Utvidga demokratiparagrafen- demokratiutvecklare. 
 
 


