
 

 

 

PLATTFORM 
FÖR TEATERCENTRUM 

 

VAD ÄR TEATERCENTRUM? 

Teatercentrum är de fria teatrarnas samarbets-, intresse- och informationsorganisation. 

Teatercentrum förhandlar och tecknar kollektivavtal med Teaterförbundet avseende fria 

professionella teatrar i Sverige. 

Teatercentrum är de fria professionella teatrarnas branschorganisation. 

Teatercentrum verkar för demokrati, mångfald och yttrandefrihet. 

Teatercentrum är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 

 

VILKA KAN VARA MEDLEMMAR? 

Medlemskap kan sökas av fria professionella teatrar. Ansökan om nytt medlemskap skall ske 

skriftligen till Teatercentrums styrelse. Medlemskap gäller 1 april-31 mars. Medlemskap förnyas 

automatiskt, under förutsättning att teatern senast den 31 mars betalar medlemsavgift samt 

skickar in uppgifter för föregående år om:  

● total bruttolön (enligt kontrolluppgift till Skatteverket alt rapportering till Fora) 

● antal anställda (enligt kontrolluppgift till Skatteverket alt rapportering till Fora) 

●  antal årsverken (enligt beräkningsmall som Teatercentrum tillhandahåller) 

● kostnader för engagerade på teatern med F- eller FA-skattsedel såsom konstnärligt 

medverkande,  

● upphovspersoner,  administrativa personer samt övriga personer som är av betydelse för 

verksamheten 

● antal personer som varit  engagerade på teatern med F- eller FA-skattsedel såsom 

konstnärligt medverkande, upphovspersoner, administrativa personer samt övriga personer 

som är av betydelse för verksamheten. 

Dessa uppgifter är ett kraftfullt redskap i Teatercentrums kulturpolitiska 

argumentation. 

Teatern ska utse och skriftligen anmäla en representant, med suppleant, som har rösträtt och 

utövar medlemskapet i Teatercentrum. Representantskapet gäller ett medlemsår i taget. 

Representanten, eller dennes suppleant, har rätt att delta i alla Teatercentrums aktiviteter. 

 

VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSKAP? 

Teatern förbinder sig att följa Teatercentrums stadgar samt de beslut som fattas av föreningen. 

Teatern har rösträtt vid Riksdeltagarmöte och Kongress. 

Teatern ansluts till kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende 

anställda vid fria professionella teatrar i Teatercentrum. 

 



 

 

 

Teatern får kontinuerlig information om Teatercentrums angelägenheter. 

Teatern och teaterns föreställningar synliggörs i Teatercentrums marknadsföring regionalt och 

nationellt. 

Teatern ges möjlighet att: 

– vara en del av det konstnärliga och kollegiala utbytet mellan Teatercentrums medlemmar. 

– vara en del av Teatercentrums regionala, nationella och internationella kontaktnät. 

– utforma och delta i det kultur- och arbetsmarknadspolitiska arbete som sker regionalt och 

nationellt med målsättning att stärka den fria teaterkonsten. 

– utforma och delta i Teatercentrums kurs-, fortbildnings- och seminarieverksamhet samt erhålla 

subventioner för kostnader knutna till dessa. 

– medverka vid biennaler, festivaler, utbudsdagar m.m. som arrangeras av Teatercentrum såväl 

regionalt som nationellt. 

 

VAR TAS BESLUTEN?  

Kongress hålls vart tredje år och är högsta beslutande organ. 

På kongressen: 

– väljs styrelse 

– behandlas stadgefrågor 

– fastställs verksamhetsplan, styrdokument och medlemsavgifter 

– behandlas styrelsens förslag samt medlemmarnas motioner 

Riksdeltagarmöte hålls varje år då det inte är kongress. 

På riksdeltagarmötet: 

– redovisas det gångna årets räkenskaper och aktiviteter 

– fastställs medlemsavgifter 

– behandlas styrdokument 

På regionala och nationella medlemsmöten kan organisationens ändamål, verksamhet och 

utveckling diskuteras. 

Styrelsen ska planera och leda verksamheten, bevilja medlemskap och ansvara för ekonomin. 

Utifrån detta dokument och den aktuella situationen inom organisationen och i vår omvärld 

utarbetar styrelsen en verksamhetsplan. 

Verkställande utskottet har till uppgift att mellan styrelsens sammanträden leda den löpande 

verksamheten. 

 

VAD KOSTAR DET? 

Medlemsavgiften är 6 000 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen vid Teatercentrums kongress 2017. 

 


