
DAGORDNING RAD´S ÅRSMÖTE 2020 
  
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3.   Val av sekreterare för mötet 
4.   Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
5.   Fråga om stadgeenlig kallelse till mötet utgått 
6.   Beslut angående eventuella uteslutningars överklaganden 
7.   Fastställande av dagordning 
8.   Fastställande av röstlängd 
9.   Dragning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisorerna  
      berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Behandling av motioner och förslag  
12. Fråga om ersättningar till styrelseledamöter och revisorer samt eventuella andra 
funktionärer 
13. Fastställande av arbetsplan och budget för närmast kommande budgetår 
14. Fastställande av medlemsavgift 
15. Val av ordförande för ett år/Val av kassör för två år: Ordförande och kassör väljs av 
årsmötet  
      till organisationens firmatecknare, var och en för sig. 
16. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år 
17. Eventuella fyllnadsval till styrelsen 
18. Val av suppleanter till styrelsen för ett år 
19. Val av en revisor samt suppleant för ett år 
20. Val av valberedning 
21. Eventuella övriga val 
22. Eventuella övriga frågor som årsmötet beslutat att behandla 
23. Mötets avslutande 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger 

Styrelsen 2019/2020 

Ordförande                         Hannah Lundgren, Malmö 
Kassör    Bernard Bulai (passiv sedan sommaren 20199, Göteborg  
Tillförordnad kassör            Maja Kahl, Ronneby 
Ordinarie ledamöter     Kristoffer Ehn, Uppsala.  
                                            Ida Holmberg, Göteborg 
                                           Jessika Elgström, Ronneby 

Suppleant    Cecilia Saxe 
     
Revisorer     Erik Ohlson, Ronneby      
Valberedning                       Maja Kahl och Maria Trost 

Under året har RADs styrelse bett om förstärkning via medlemsbrevet. Så Linda Kärki och 
Katarzyna Jankowska har klivit in och förstärkt under hösten 2019 och våren 2020. 
Styrelsen har under detta verksamhetsår sammanträtt ca 12 gånger via  Messenger. 
Däremellan har även skett möten i olika grupperingar vid behov.  
Vi håller kontinuerlig kontakt via en fb-grupp för styrelsens medlemmar.  

Medlemsbrevet “Några RADer” och medlemshantering 
Under 2019 har fyra medlemsbrev skickats ut. 

Medlemmar  
I december 2019 hade RAD 253 medlemmar varav 34 pensionärer och 15 stöd/
studentmedlemmar.  

Auktorisationer  
 20 personer har auktoriserats under detta verksamhetsår. 

Marknadsföring 
Vi har fortsatt med vårt medlemsblad. Men i övrigt har vi bestämt oss för att inte satsa så 
mycket på nytt marknadsföringsmaterial främst av miljöskäl.  

Utbildning  
Styrelsen har hållit sporadisk kontakt med utbildningarna. Vi har skickat 
styrelserepresentanter att besöka utbildningarnas sistaårselever för att prata om RAD, 
yrkesrollen och behov/önskemål från våra blivande dramapedagogkollegor! 

RAD-celler  
Inom RAD finns dessa befintliga rad-celler. Vissa mer aktiva än andra.  

Stockholms RADcell   
Kontakt via Facebook grupp RAD-cell Stockholm 

Göteborgs RADcell 
Kontakt via Facebook grupp: RAD-cell Göteborg med omnejd 
  



Dalarnas RADcell – Drama Dalarna  
Kontakt: Åsa Backéus  e-post: asa.backeus@gmail.com.   
Facebook-grupp: Drama Dalarna 

Blekinge- Kronoberg-Kalmar  RADcell  
Kronoberg – Blekinge: Andreas Dahl  e-post: andreas.dahl@regionteatern.se 
Kalmar: Johanna Thornell  e-post: johanna.thornell@kalmar.se 

Uppsala RADcell  
Kontakt: Maria Trost e-post: maria.trost@uppsalastadsteater.se 

Gävle/ Sandviken RADcell 
Kontakt: Minne Hägglund   e-post:  minne.hagglund@utb.tierp.se 
Facebook gruppsida  RAD Gävleborg-Upplands-Dalarnas län 

Malmö RAD-cell - DramaSyd 
Facebook-grupp: DramaSyd  

Hallands RAD-cell 
Hallands RAD-cell startades under 2018 och har hunnit ses några gånger. 
Facebook-grupp: Hallands RADcell 

RAD:s hemsida   
RADs hemsida används bl.a. för att ge information om RAD, sprida information  
om kommande händelser och tipsa om utbildningar/kurser. Den har ett  
uppdaterat flöde via facebook-sidan så att de båda kan komplettera varandra i aktualitet. 
Men den har varit lite vilade under året då den har krånglat och vi har haft svårigheter med 
att kontakta skaparen av hemsidan. Men nödvändig information har funnits.  
  
  
Facebook   
RADs facebook-sida är till för att ge en enkel kontakt och kommunikationsmöjlighet mellan 
RADs medlemmar, styrelsen, tänkbara medlemmar och andra intresserade. Sidan har 
under året använts bl.a. för att tipsa om lediga jobb, utbildningar/kurser,  
aktuellt i RADs styrelses arbete, information och inspiration. 

Workshops  
Under året har vi haft en väldigt uppskattad improworkshop med Sara Waller i Uppsala på 
Uppsala stadsteaters lokaler. Vi hade också en workshop i samband med årsmötet 2019 i 
Malmö med Jilda Hallin då det var fokus på kropp och rörelse då det gällde att skaka på 
allt som gick att skaka på.  

Internationellt 
IDEA: International drama education and association. Vi får utskick från IDEA men har ej 
debiterats för förra årets medlemskap. Representant är Eva Hallgren.   
Styrelsen har inte arbetat aktivt under året med att utveckla det internationella utbytet i 
samarbetet med IDEA.  



Ekonomi 
Under verksamhetsåret 2019 har RAD haft en någon minskad inkomst än föregående 
verksamhetsår. Detta beror på ett minskat antal medlemmar. RAD har samtidigt hållit nere 
sina kostnader. Kostnad för styrelsemöten uteblev då inget fysiskt möte för styrelsen hållits 
under året. Styrelsemöten har hållits via Skype eller Messenger. Kostnader för 
medlemsbrev och registerhantering blev lägre än budgeterat, likaså kostnader för 
marknadsföring och RAD-celler. Årsavgift till IDEA har inte debiterats under året. 
Sammantaget har detta gjort att RAD gått med en mindre vinst under verksamhetsåret 
2019.   

FÖRESLAGEN VERKSAMHETSPLAN 2020    

Under verksamhetsåret 2020 ska RADs styrelse självklart arbeta enligt stadgarna, men 
fokusera extra mycket på följande: 

Auktorisera dramapedagoger samt jobba för ökat medlemsantal 

Undersöka möjligheterna till fler medlemsförmåner 

Jobba för att förmedla nyheter inom dramapedagogiken och kontinuerlig information om 
RADs verksamhet till medlemmarna, främst genom Facebook-sidan, men även via mail 
och genom hemsidan dramapedagogen.se.  

Fyra gånger under året färdigställa medlemsbrevet “Några RADer”. 

Anordna en-tre workshops, varav en ska vara medlemsdag med årsmöte.    

Uppmuntra och stötta RAD-celler 

Hålla kontakt med dramapedagogutbildningarna Högskolan i Gävle, Västerbergs 
folkhögskola, Stockholms uni. och Blekinge folkhögskola (samt eventuella nya yrkes/
programutbildningar).  

Motioner föreslagna av RADs styrelse 2019 

Vid årsmötet 2019 godkändes båda motionerna men dom behöver godkännas även på 
årsmötet 2020 för att genomföras.    

1. Paragraf 8, som i dagsläget lyder: 

“§8 Organisationens verksamhet leds av styrelsen. Årsmötet väljer ordförande, kassör och 
dessutom tre ledamöter samt två suppleanter. Samtliga väljs på två år på sådant sätt, att 
halva antalet väljs vartannat år. Ordförande väljs dock på ett år.” 

Vi föreslår att det ändras till: “Organisationens verksamhet leds av styrelsen. Årsmötet 
väljer en eller två ordföranden, kassör och minst två ledamöter samt minst en suppleant. 
Samtliga väljs på två år, önskvärt på sådant sätt, att halva antalet väljs vartannat år. 
Ordförande väljs dock på ett år.” 



2. Paragraf 6, som i dagsläget lyder: 

“§6 Medlem som önskar utträde ur organisationen skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen, som har att ta upp ärendet på närmast följande sammanträde.” 

Vi föreslår att det ändras till: “§6 En medlem fortsätter att vara medlem så länge den årliga 
medlemsavgiften betalas, och medlemskapet upphör alltså om medlemsavgiften inte 
betalas. Auktoriseringen upphör inte, däremot kan den behöva åter styrkas om en f.d. 
medlem vill återuppta sitt medlemskap efter längre tid.” 


