Ansökan om att bli en Riksteaterförening
_________________________________ansöker härmed om att bli en
Riksteaterförening.
Namn på förening
Vi är en förening med _____ st medlemmar som vill vara en del av Riksteatern och påverka
verksamheten. Vi vill bli en av de Riksteaterföreningar som tillsammans bildar folkrörelsen
Riksteatern och äger den turnerande nationalscenen Riksteatern. Vi vill också ta del av alla
medlemsförmåner.
Vårt årsmöte har beslutat att Riksteaterns stadgars ändamålsparagraf och
demokratiparagraf är med i våra stadgar. Årsmötesprotokollet skickas in tillsammans med
denna ansökan.
Ändamålsparagrafen:
”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater; en
turnerande nationalscen för alla.
Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen
för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.
Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet,
oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.
Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället
och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.”

Demokratiparagrafen:
”Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns
kongress och de beslut som fattas där.
Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen
organisationens högsta beslutande organ.
Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i
Riksteaterns nationella stadgar.
Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är en Riksteaterförening skyldig att vara
öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska ha
ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande
över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje
medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.”
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Påverka Riksteatern
Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Som
Riksteaterförening med minst fem medlemmar har vi rätt att skicka ombud till kongressen
eftersom vi är underställda alla beslut som fattas där. Vi kan också dela med oss av vår
verksamhetsplan varje år och på det sättet påverka vad som prioriteras på både nationell
och regional nivå.

Föreningens namn och grafiska profil
Vi kommer att ha ”Riksteater” i vårt namn, till exempel ”Riksteatern Falun”, ”Falkenbergs
Riksteaterförening”, ”Växjö teaterförening – en del av Riksteatern” eller ”Scen Sundsvall–
en del av Riksteatern” Vi kommer att använda Riksteaterns logotyp. Logotypen kan
kompletteras med lokal symbol om vi vill det.

Våra medlemmar
Våra medlemmar administreras i Riksteaterns gemensamma medlemsregister och betalar
en medlemsavgift som beslutas av kongressen. Medlemmarna får Riksteaterns
medlemskort ”Scenpass Sverige” som bland annat ger dem tillgång till rabatter på
föreställningar i hela landet.
Medlemsavgift för lokala företag och organisationer beslutar vi på vårt årsmöte. Företag
och organisationer som är medlemmar får ett medlemsbevis eller ett diplom i stället för
Riksteaterns medlemskort ”Scenpass Sverige”.

Avgifter
Den del av medlemsavgifterna som våra medlemmar betalar och som inte går direkt till vår
förening, går till Riksteatern och kongresskostnader. Vår förening betalar ingen ytterligare
avgift till Riksteatern.

Som Riksteaterförening får vi
- möjlighet att påverka Riksteaterns verksamhet genom bland annat våra
verksamhetsplaner, deltagande i referensgrupper samt på kongressen vart fjärde år
- tillgång till Riksteaterns mötesplatser och nätverk
- tillgång till kompetensutveckling inom arrangörskap, scenkonst och föreningsverksamhet
- rabatt på Riksteaterproduktioner
- egen webbplats som vi i föreningen själva styr över och support av den
- egna interna föreningssidor på Intranätet med möjlighet att hantera arrangemang,
medlemmar etc
- medlemshantering med register, fakturering etc
- ta del av rabatter via Riksteaterns nationella avtal på till exempel hotell och
biljettförsäljning via webben
- tillgång till medlemsvärvarmaterial
- tillgång till visst marknadsföringsmaterial
- försäkring när vi arbetar på, och är på väg till och från, ett riksteaterarrangemang
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Medlem i regional Riksteaterförening
Vår förening kommer att vara medlem i den regionala riksteaterföreningen som är ett
samverkansorgan för riksteaterföreningar och anslutna organisationer i vårt län. Det
innebär bland annat att vi har stora påverkansmöjligheter även på den regionala
riksteaterverksamheten. Dessutom får vi tillgång till gemensamma regionala mötesplatser,
kompetensutveckling och viss marknadsföring även här. Medlemsavgiften fastställs på det
regionala årsmötet.

Anledningen till att vi vill bli en Riksteaterförening är:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
I vår verksamhet planerar vi att de närmaste åren (arrangera en viss sorts föreställningar,
resor, samarbeta med, producera och
annat)________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vår första kontakt med Riksteatern var (skriv gärna namn på någon ni pratade med):
_____________________________________________________________________________
Kontaktuppgifter
Föreningens namn:
_____________________________________________________________________________
Postadress:___________________________________________________________________
Telefonnummer:______________________________________________________________
E-post: ______________________________________________________________________
Ev. hemsida:__________________________________________________________________
Organisationsnummer:_________________________________________________________
Kontaktpersoner
Namn:
_____________________________________________________________________________
Telefonnummer:
_____________________________________________________________________________
E-post:
_____________________________________________________________________________
Namn:
_____________________________________________________________________________
Telefonnummer:
________________________________________________________________________
E-post:
_____________________________________________________________________________
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Vi bifogar
• beslutsprotokoll där det står att vi verkar i enlighet med Ändamålsparagrafen och vill bli
en del av Riksteatern
• våra stadgar
Undertecknat
____________________________________
Ort, datum
____________________________________ ___________________________________
Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande
Ansökan med bilagor skickas till Riksteatern Support, 145 83 Norsborg

Tack för förtroendet!
Så fort vi fått in er ansökan hör vi av oss till er och bekräftar att vi fått den. Sedan skickas den
till Riksteaterns nationella styrelse för godkännande och när beslut tagits i styrelsen så
kontaktar vi er och går igenom allt ni kan behöva veta. Vi hör av oss så snart vi kan!
Riksteatern Support support@rikstea
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