Årsmöte i Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige
Tid: Söndag den 24 Mars 2019
Plats: Frölunda Kulturhus, Göteborg
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning och årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Torbjörn Alström valdes till mötesordförande
§ 4 Agneta Attling valdes till mötessekreterare
§ 5 till justeringspersoner valdes Helena Nilsson och Gustaf Kull, tillika rösträknare
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse lästes igenom.
Tillägg i verksamhetsberättelsen: Unima´s president Dudi Pudemjebe och
generalsekreterare Idoya Otegui bjöds in till Pop Up festivalen och närvarade på
konferensen.
Till nästa styrelsemöte ska en verksamhetsplan läggas fram för att visa på målsättningar.
Stämma möte med Kulturrådet om framtida planer.
§ 8 Revisionsberättelse lästes igenom och fastställande av balansräkning
§ 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse och kassaförvaltare accepterades
§ 10 Beslut om styrelsens storlek. Nuvarande styrelse består av 10 ledamöter och antalets
storlek kvarstår.
§ 11 Val av de styrelseledamöter vars mandat löper ut. Karin Fichtelius och Åsa Wiklund
avgår. På förslag som nya ledamöter Martina Grimstedt och Agneta Ehrensvärd. Gustaf Kull
är med ytterligare ett år, men skall avlösas på hemsidesposten. Ehrensvärd och Grimstedt
klubbades in.
§ 12 Val av redaktör samt redaktionskommitté (tidskrift, hemsida) Redaktörstjänsten är
fortfarande inte tillsatt. Cegrell-Sköld föreslår ersättning till redaktören. Att ansöka om extra
medel. Gustaf Kull vill få ut Dockument till biblioteken. Hemsidan är enklare att manövrera,
men tidskriften kräver en driven samordnare.
§ 13 Enhälligt fortsatt förtroende för revisor Anders Olsson
§ 14 Övriga val
§ 15 Hugo & Lisa fortsätter i valberedningen.
§ 16 Inga inkommande ärenden som av medlem eller styrelse hänskjutits till årsmötet
§ 17 Nästa årsmöte föreslogs av Helena Nilsson att förläggas i samband med
Marionetteaterns premiär på Stadsteatern Skärholmen i mars 2020. Och att ett Puppet Jam
event planeras in i anslutning. Agneta Attling undersöker lokalfrågan med Skärholmens
kultursekreterare Annica Malmborg.
§ 18 Övriga frågor
Angående det internationella medlemskortet är det dålig respons från teatrarna runtom i
Sverige. Medverkande teatrars webbsidor skall samlas på UNIMAS internationella hemsida
inför Bali kongressen i april 2020. Många fina förmåner globalt via medlemskap i Unima
Sverige.
Världskongressen på Bali 2020 - 14-19 april. Samla ihop material, filmer och dokument.
Viktigt visa på mångfald & bredd. Texter på eng/franska/spanska. Unima ska matas med info
om Sveriges dockteaterverksamhet.

World Puppetry Day: Cat parade – lyfta fram 2020. Finns en tutorial/manual som ger
vägledning hur en ska gå tillväga för att lägga ut. Dudi Pudemjebe skrev en text för 2019.
Marinetteatern bidrog med en kattparad i samarbete med elever.
Dockteaterbiennalen i Charleville-Mezier 20 -29 sep 2019: UNIMA fyller 90 år. Utställning
+ Varje dag sker något arrangemang på Unimas ”högkvarter”. Marionetteatern spelar
”Papper” på festivalen. En manustävling har under 2018 genomförts vid namn: 4 creations
for 4 continents. Margareta Sörenson ingick i urvalsjuryn. Dessa texter skall presenteras på
festivalen och i ett senare skede uppföras.
Internationella rådet: Helena har suttit i 4 år och önskar ersättas 2020. Det ska nomineras
en nordisk ersättare. Hur ser det ut med potentiella kandidater i Finland/Norge/Danmark?
Torbjörn sonderar terrängen.
Scenkonstbiennalen: Unima/ Kulturakademien/Nationellt figurteatercenter arrangerar ett
samtal om dockteater fredag 17 maj kl 10.
Tittut arrangerar premiär för Dockteaterpodden Högt&Lågt&Nördigt. Fred 17 maj kl 13.
Gustaf undrar hur exponeringen skall utformas. Folder, rollup och vad mer. En fråga för
styrelsemöte i april.
Puppet jam – Augosto önskar mer folk som vill engagera sig. Lägga ut en efterlysning i
sociala medier.
Nästkommande Pop up puppets siktar på att arrangeras 2021, dock ej en permanent
verksamhet däremot återkommande.
EDT – Cegrell-Sköld berättar om workshop som genomfördes tisigare. Hon vittnade om ett
tidskrävande förberedelsearbete. Det är mycket styrning från kommunerna gällande tema,
såsom HBTQ.
Fichtelius föreslår att hon tillsammans med Barnkulturcentrum Nyköping lägger fram projekt i
samarbete med Unima framledes, även när hon ”endast” är medlem. Bifalles med entusiasm
i styrelsen.
§ 19 Fastställande av medlemsavgiften 200:§ 20 Avtackning av avgående styrelsemedlemmar Åsa Viklund och Karin Fichtelius. Och de
två nya Martina Grimstedt och Agneta Ehrensvärd välkomnas.
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