Rapport från UNIMA rådsmöte i Bochum 13-16 maj 2018
UNIMA:s rådsmöte 2018 ägde rum på RuhrCongress i Bochum, Tyskland 13-16 maj.
Dagen innan träffades den exekutiva kommittén där Helena Nilsson ingår.
Kommissionerna har en medlem av den exekutiva kommittén som ordförande
(president). Helena leder arbetet i den Europeiska kommissionen. Nedan rapporteras
det väsentligaste från rådsmötet. Det går även att följa mötet på internationella
UNIMA:s facebooksida för första gången. Gällande information om aktiviteter utanför
mötet hänvisas till den artikel som publicerats i Dockument.
Dag 1 – söndag den 13:e maj
Efter välkomsttal från Dadi Pudumjee (UNIMA:s president) avlämnas rapport från
generalsekreterare Idoya Otegui samt kassör Lucile Bodson. Beslut från kongressen i
Tolosa, Spanien 2016 gås igenom och bifalles. Det framkommer att UNIMA
International önskar ha mer direktkontakt med kommissionerna via dess ordförande
för att hålla sig bättre uppdaterade om vad som sker. De önskar kontakt med
rådsmedlemmar då särskilt internationella sekreterare, därtill intresserade UNIMAmedlemmar runt om i världen som vill komma närmare det internationella arbetet.
Man önskar även, och inte minst, kontakt och info från de nationella centren. Dessa
uppmanades även att, på unima.org, berätta om de nyheter som kan vara av intresse
för hela organisationen. T.ex. när Unima Sverige är med i samarbeten som leder till
workshops med internationella och nationella gäster, festivaler, initiativ man tar för
att gagna utbildning etc. I första hand sker denna kontakt med generalsekreterare
Idoya Otegui. Fabrice Guillot tackas av och Emmanuelle Castang presenterades som
hans efterträdare. Slutligen träffades kommissionerna var för sig (informellt).
Dag 2 – måndag den 14:e maj
Andra dagen rapporterades kommissionernas arbete på förmiddagen och de
nationella centren på em. Frågan om hur man bäst kommunicerar med internationella
UNIMA togs upp, en svårighet som kan bli mer märkbar för de länder som saknar
nationella center. Alla som har nationella center ska ha skickat eller bör skicka in
aktuella stadgar (mall finns), man önskar även medlemslistor då detta är möjligt.
Exekutiva kommittén önskar via rapporterna fortsättningsvis uppgift om storlek på

stöd som de nationella centren får för att lättare kunna motivera stöd till
internationella UNIMA. Publishing Commission som Lisa Björkström är med i,
uppmuntrade till att man skickar in nationella tidskrifter och översatta artiklar för
publicering internationellt. Viss hjälp med översättning kan ges men generellt verkar
det vara viss kötid för detta. Ett samarbete mellan Education, Development, Therapy
Commission (EDT) och research Commission var att samarbeta kring initiativet ”The
broken puppet” inriktat mot applied puppetry inklusive hälsa och funktionshinder
(fysiskt och psykiskt). Initiativet togs av PhD Emma Fischer, UNIMA Irland, genom ett
första symposium i Cork 2017. Ett andra symposiet genomfördes i Bath tidigare i år
och det tredje symposiet planeras till Birmingham i april 2019, se mer info på nätet.
Det finns nu en framtagen mall för de nationella rapporterna som kommer att
uppdateras av Manuel Moran efter detta möte. En uppmuntran rörande de nationella
centrens presentation var att man gärna får använda visuellt material såsom
powerpoint-slides, medtagna dockor etc. Detta är något för UNIMA Sverige att tänka
på inför sin presentation i samband med kongressen på Bali 2020. Under tiden som
följer fram till dess kan vi tänka extra mycket på att dokumentera våra aktiviteter i bild
och film, så att detta kan användas vid vår presentation. Möjligheten finns nu även att
sprida videos om nationell verksamhet i UNIMA:s youtubekanal.
Dag 3 – tisdag den 15:e maj
Tredje dagen presenterade stadgekommissionen sina tre förslag till ändring av
stadgar som det röstades om. Vid omröstningarna var det initialt 77 röstkort inklusive
proxys / fullmakter, Sverige hade 4 av dessa. Med vissa ändringar gick förslag nr.1
igenom, om att varje medlem ska kunna observera rådsmöte och kongress
elektroniskt i de fall värden tillhandahåller servicen. Förlag nr. 2 gick även det igenom,
att valberedningen under en kongress får lov att upphäva kandideringen av en
kandidat om denne inte är närvarande (undantag force majeure). Förslag nr.3
handlade om att föra in mer liv i kongressen genom mer visuella presentationer,
inspirerat av PechaKucha (en presentationsform), under arbetsnamnet FishingFresh.
Ett modifierat förslag kommer att innebära att detta ges visst utrymme i programmet,
men vid annan tidpunkt än föreslaget. Detta då förmiddagar är vikta för möten och
har översättare närvarande.
Information om kommande kongress på Bali ges. En hemsida kommer skapas så
småningom, som länkas till UNIMA:s hemsida. Kongressen planeras till 14-18:e april
2020, och World Puppet Festival 11-18 april med bas i Gianyar. Olika intressanta
aktiviteter planeras, bl a besök på House of Mask & Puppets, Gua Gajah (grottor),
barongdans och skuggspelsteater. 5 lokala och 5 utländska dockteaterföreställningar
är tänkta, flertalet med bas i regionen. ½-1 dags symposium planeras också liksom
morgonyoga / meditation varje dag. Visum för 30 dagar medges för flertalet länder
vid ankomst om passet är giltigt minst 6 mån framåt.

Dag 4 – onsdag den 16:e maj
Valberedningen väljs. Projekten för 2018-2020 gås igenom. Flera projekt tas upp och
kommer närmare att beskrivas i internationella utskick samt på www.unima.orghemsidan. Exempelvis nämns en Cat Parade år 2019 avsedd för barn runt om på
jordklotet, i anslutning till World Puppetry Day. Detta är ett projekt som Unima
Sverige - likt alla andra Unima center - bör ta till sig och sprida info om till sina
medlemmar samt uppmuntra dessa att vara en del av. Detta projekt behöver sättas
igång redan i höst så att det finns material nog när 21:e mars väl står för dörren.
Filmerna ska UNIMA Sverige sedan skicka till internationella Unima.
Ett projekt är tänkt att söka Erasmus Plus medel för. För 90-årsjubileumet 2019
nämns även ”When youth reinvents heritage” samt inför kongressen 2020 ”4 shows 4
continents” (4-6 pers per grupp ca 40-50 min var, de bjuds in till Bali om de kan
bekosta sin flygresa dit). En representant från Tjeckien berättar om 90-års-jubleét där,
med en utställning och festligheter som startar 6:e juni 2019, i Prag där
organisationen UNIMA grundlades 1929. Vikten av att lyfta fram mästare genom
tiderna på jubileét nästa år togs också upp, liksom att inte glömma dockteaterns
asiatiska rötter. En virtuell, nerladdningsbar utställning på nätet föreslås (Manuel
Moran).
Budgetplanen för år 2019-2020 gås igenom. Dagen avslutas med diskussion och
frågestund. En uppmuntran att använda taggen #UNIMABochum2018 ges. Frågan
om GDPR och godkännandet från medlemmar att deras uppgifter lagras och används
tas upp. Utskick kommer om detta framöver. Det förslås att man i samband med
anmälan till rådsmöten och kongresser godkänner att vara med på foto och video.
Dagen avslutas.
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