Verksamhetsrapport RAD 2021
Riksförbundet auktoriserade dramapedagoger
Styrelsen har bestått av
Rose-Marie Lindfors ordförande
Katarina Rosenback kassör
Lotta Berg Persson, ledamot
Kicki Hammarberg, ledamot
Karin Erika Johansson, ledamot
Martin Sällström, ledamot
Gabrielle Melander, suppleant
Jack Dahlby, suppleant
Sara Möll, suppleant
Mia Österhof Revisor
Maja Kahl revisorsuppleant
Valberedning: Kristoffer Ehn och Johan Impola
Medlemmar: 231 varav 34 är pensionärer och 13 studerande
Auktorisationer:
8 enligt kriterium A
1 enligt kriterium B
3 enl kriterium D
Styrelsemöten
Det har varit 9 protokollförda digitala styrelsemöten under 2021 (3 st med förra styrelsen) inkl
ett 2 dagars fysiskt möte i Stockholm med mötesanteckningar.
Arbetsgrupper
Webb, sociala medier: Kicki Hammarberg , Martin Sällström och Gabrielle Melander
Några RADer: ansvariga för sammanställning och innehåll Jack Dalhby och Sara Möll.
Medlemsvård: Martin Sällström och Lotta Berg
Auktorisation: Lotta Berg och Katarina Rosenback
Kontakt med utbildningarna: Kicki Hammarberg, Jack Dahlby och Karin Erika Johansson,
även att se över kriterierna för auktorisationen.
Workshops: Lotta Berg, Gabrielle Melander, Katarina Rosenback och Rose-Marie Lindfors
IDEA: Rose-Marie Lindfors och Kicki Hammarberg
Några RADer
Medlemstidningen har getts ut 4 gånger under 2021. Omslag och illustrationer Elin Callmer.
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RAD:s styrelsemöte i Stockholm 4-5 september
Styrelsen träffades i Stockholm under två dagar. Dag 1 deltog Kicki, Martin, Rose-Marie,
Gabrielle, Sara, Jack, Lotta. Karin Erika som var sjuk deltog en stund på länk och Katarina
anslöt senare på eftermiddagen. Vi använde en del av tiden till att lära känna varann då vi ej
mötts tidigare.
•
•
•
•
•
•

Innehållet i respektive ansvarsgrupp, vad det kunde innehålla och hur vi kunde
samarbeta. Det blev en kreativ förmiddag.
Planerade programpunkter på firandet av RAD 40år + 1år: “Rötter och Vingar”
på Västerbergs folkhögskola.
Diskuterade medlemstidningen NågraRader om den ska vara digital eller
fortsätta vara i pappersformat, samt innehåll under året.
Medlemsregistret: hur medlemsregistret enklast kunde uppdateras och hur det
kan finna på ett säkert ställe, med tanke på GDPR.
Sociala medier: hemsidan och facebook. Vad ska den innehålla och varför?
Medlemsenkät: att det finns behov av en enkät för att ta reda på vad
medlemmarna önskar från föreningen. Vilka frågor ska den innehålla? Vad vill
vi få svar på?

Under detta möte blev det så tydligt att vi behöver hitta praktiska lösningar för hur vi
kan arbeta och hantera de uppdrag som styrelsen har under ett år. Särskilt med
tanke på att vi inte har ett eget kontor, vi sitter på olika platser i landet, och vi har
olika kompetenser inom administration, webb, marknadsföring, produktion av
medlemstidning och allt annat som ligger på styrelsen. Och dessutom ändras
sammansättningen av styrelsen från år till år.
Workshops

4 - 5 november arrangerades “Rötter och vingar” på Västerbergs folkhögskola. Syftet
var att fira RADs jubileum 40+1 och att då kunna ta del av den senaste
dramaforskningen samt delta i fysiska dramaworkshops. Att få träffas på riktigt efter
ett långt pandemiuppehåll var både välbehövligt och mycket uppskattat av
medlemmarna. Dokumenterades och finns i NågraRADer nr 4 (2021)
Fyra workshops arrangerades och ledare var Jack Dahlby Rose-Marie Lindfors, Sofia
Cedervall och Anita Grünbaum. Kent Hägglund föreläste om dramapedagogikens
historia. Vi genomförde ett panelsamtal med fokus på temat “Rötter och vingar” som
leddes och Gabrielle Mellander och i panelen satt Anita Grünbaum, Gunilla Friberg
Carstensen, Patrik Gullbring, Eva Österlind och Jack Dahlby. Det var 36 (?)
deltagare på jubileumet. Kursledare och medverkande tog ej ut lön men fick resa och
boende betalt. Arrangemanget subventionerades för medlemmarna.
Bokprojekt
Det finns en extern grupp av RADmedlemmar som under året har arbetat med en
bok om dramapedagoger och dramapedagogik. Det är tio dramapedagoger som
skriver om sin verksamhet. Det är pedagoger från som arbetar med olika målgrupper
och på olika sätt. De har haft 8 träffar på zoom och en skrivarvecka på plats på
sommargården Paradiset i Falu kommun.
Medlemsenkät
En enkät om hur medlemmarna uppfattar RAD och vårt uppdrag gick ut i december.
59 personer av 258 personer som enkäten gått ut till har svarat.
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Vi ser där att det finns dramapedagoger som uttrycker att det är viktigt att RAD finns,
men det är ganska få som upplever att de kan tänka sig att vara med i styrelsen.
Utifrån de som har svarat hittills kan 10 av 59 st tänka sig att vara en del av RADs
styrelse. Hela 81% av de som svarade på enkäten tycker att RAD är viktig.
Många av de som har svarat på enkäten upplever att det viktigaste RAD kan göra är
att anordna workshops och auktorisera dramapedagoger, i den ordningen.
Vi ser i undersökningen att de flesta dramapedagoger vill träffas och utbyta idéer och
tankar kring dramapedagogik.
När det gäller medlemsbladet ”Några RADer” så är det överhängande positiva svar
från de som har deltagit i undersökningen, att det behövs.
Webbsidan och sociala medier har fått något neutrala svar om uppskattningen kring
dem och det finns flera förslag på att förnya och förbättra både Facebooksida och
dramapedagogen.se. Förslagen är bland annat att fler uppdateringar önskas. Kanske
till och med en gång i veckan.
Sammanfattat så finns det de som både är positiva till det som RAD gör, men det
finns även flera områden som önskas förbättras eller göras tydligare.
Några exempel på förbättringar är: Mer aktivt stötta och stimulera lokala RAD-celler.
Utöka internationella perspektiv inom dramapedagogik. RAD borde vara en aktiv
plats för dramapedagoger att mötas. De examensarbeten som skrivs av
dramapedagogstuderande bör tas bättre hand om och spridas! Mer bör göras för
att se till att människor vet vad dramapedagogik är.

Efter 2 år av pandemi med allt vad inneburit för oss dramapedagoger av snabba
omställningar och digitala lösningar så kan vi nu äntligen se framåt, att få mötas
igen. Höstens träff ”Rötter och vingar” blev starten till det vi nu hoppas kan ske
även under kommande år, att vi kan komma igång att mötas på olika ställen i
landet. Att vi kan hitta sätt att mötas tilllsammans lokalt, regionalt och nationellt
samt ha internationella utblickar. Vill avsluta med de sista raderna av dikten som
Frida Garate skrev under ”Rötter och vingar” som en reflektion på dagarna:
”Jag förundras av banden som så snabbt kan knytas och kännas så trygga
Och att vi tillsammans kan växa i denna trädgård som vi fortsätter bygga”

Skellefteå den 24 feb 2022
Rose-Marie Lindfors, Lotta Berg Persson, Martin Sällström, Karin Erika
Johansson, Sara Möll, Katarina Rosenback Kicki Hammarberg Jack
Dahlby Gabrielle Melander
RAD styrelse 2021
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