
Verksamhetsberä,else RAD 2022 
Riksorganisa*onen Auktoriserad Dramapedagoger 

Styrelsen har under verksamhetsåret ha: följande sammansä?ning: 

Ordförande	 	 Jack Dahlby Green 
   Karin Erika Johansson 

Kassör   Mia Österhof 

Ordinarie ledamöter Charlo?a Berg Persson 
   Lova Lundin 
   Ingrid Wirengren 
   Mar*n Sällström 
   Elisabeth Åsblom, lämnade styrelsen i april 2022 

Suppleant	 	 Kicki Hammarberg 
Marie Hårsmar, lämnade styrelsen i september 2022 

Revisor		 	 Rose-Marie Lindfors 

Valberedning	 	 Gabrielle Melander 
   Sara Möll 

Medlemmar 
Under året har föreningen ha: 227 medlemmar (2023-01-19) varav 41 är pensionärer och 16 
studerande 

Auktorisa9oner 
Under året har föreningen ha: 8 auktorisa*oner: 
Enligt kriterium A: 4 stycken 
Enligt kriterium B: 4 stycken 

Styrelsemöten 
Det har varit 12 protokollförda digitala styrelsemöten under 2022, varav 3 stycken med förra 
styrelsen. Samt en fysisk träff i Uppsala med minnesanteckningar där en del av mötet var e? 
protokollfört styrelsemöte. ’ 



Några RADer 
Medlems*dningen har ge?s ut 4 gånger under verksamhetsåret. Omslag och illustra*oner har Elin 
Callmer bidragit med. 

Arbetsgrupper 
Webb och sociala medier.  
Hemsidan har uppdaterats och facebooksidan hålls igång. Ansvarig är Mar*n och från september 
även Mia för sociala medier och Karin Erika för hemsidan. 

Några RADer.  
Under verksamhetsåret har medlems*dningen fortsa?s a? skickas ut, innehållet har varit 
inspirerande och varierat. Jack och Ingrid har varit huvudansvariga för innehåll och 
sammanställning. 

Medlemsvård 
Medlemsregistret har uppdaterats och aktualiserats. Mia har huvudansvaret för registret. 
KarinErika och Lova uppdaterar adressändring mm från medlemsmejlen samt svara och skickar ut 
mejl. RAD-cellerna har inte varit ak*va. 

Auktorisa*on 
Lo?a har fortsa? ansvar för auktorisa*onsärenden och sköter det med van hand.  

Kontakt med utbildningarna 
Det har varit regelbunden kontakt med utbildningarna på Västerberg, i Stockholm och Malmö. 
Dessvärre så la utbildningen ner på Blekinge folkhögskola under våren. KarinErika och Jack har 
ingå? i gruppen. 

Workshops 
Workshopgruppen har arrangerade en inspirerande medlemshelg under hösten. Gruppen har 
bestå? av Kicki, Lo?a samt från sensommaren även Lova.  

IDEA 
Eva Hallgren och Julia Fries fick representera RAD på IDEA som var på Island. En ar*kel om 
konferensen skrevs av Eva i Några RADer.  

Det startade även arbetsgrupp som skulle se över auktorisa*onskriterierna. De?a arbete återstår 
forgarande a? göras. 

RAD:s styrelsemöte i Uppsala 13 augus9 
Styrelsen träffades i Uppsala den 13 augus*. Kicki, Jack, Lo?a, Lova, Ingrid, Marie deltog på plats 
och Mar*n och Mia deltog på länk under en del av dagen. Vi träffades i en lokal nära sta*onen som 
Lo?a hade ordnat. Det var en produk*v och intensiv dag där flera teman diskuterades, bland annat 
hur dramapedagogiken kan bli mer synlig, planering inför höstens workshop, a? överta ansvar för 
bokprojektet. Respek*ve ansvarsgrupp redogjorde för si? arbete och vi omfördelade oss något i 
grupperna. Lova gick med i workshopgruppen. KarinErika delade ansvar för hemsidan och Mia för 
facebooksidan *llsammans med Mar*n.  



Workshop 
Den 15-16 oktober arrangerades en Workshophelg. Det var 16 deltagare och 4 medlemmar från 
styrelsen som deltog. Avgi:en var 150 kr inklusive kurs och mat. Vi träffades på Kulturskolans 
lokaler i Bagarmossen. Kicki hade ordnat lokalerna. Pedagogavdelningen i Scen & Film var 
medarrangör genom Lova. E:ersom vi fick låna lokalerna *ll e? reducerat pris så var även 
Kulturskolan Stockholms dramapedagoger inbjudan a? delta på samma villkor som RAD-
medlemmar. Lördagen började med soppa och däre:er höll drama- och danspedagog Maria 
Nordlöw i workshopen på e:ermiddagen under temat: !Konstnärliga verktyg är pedagogiska”. På 
kvällen åt alla en gemensam middag i lokalerna med hämtmat från thairestaurangen bredvid. På 
söndagen delade vi övningar och samtalade i mindre grupper om hur vår dramapedagogiska 
verksamhet kan utvecklas på respek*ve arbetsplats eller intresseområde. Deltagarna kom från 
Skåne i söder *ll Gävle i norr. Det var en inspirerande och innehållsrik helg med spännande möten 
och samtal. 

Bokprojekt 
Bokprojketet ”Gestaltande möten” som började som en extern grupp av RAD-medlemmar har 
inkorporerats i föreningen e:ersom beslut togs a? ta över förläggandet av boken. Föreningen står 
för kostnaderna i samband med tryckning men får även inkomsterna för försäljningen. 
Kapitelförfa?arna beslutade a? ge texterna *ll föreningen. Men förfa?arna är även fria a? 
använda sina egna texter när boken väl är tryckt. Boken har redigerats och korrekturlästs. Sä?ning 
och utgivning kommer a? ske under våren 2023. Det finns planer på a? starta en digital 
studiecirkel i samband med utgivningen av boken.  

Sammanfa,ning 
Styrelsens arbete under året har på många sä? varit präglat av stabilitet och en spirande 
verksamhet. Några RADer har varit en återkommande gläjdeämne i brevlådan med intressanta 
intervjuer, roliga inslag och texter av många olika ar*kelförfa?are. Workshophelgen var 
inspirerande både på grund av kursinnehåll och mötet mellan alla närvarande dramapedagoger. 
Bokprojektet är på väg a? bli verklighet och kan förhoppningsvis bidra *ll a? aktualisera 
dramapedagogikens roll i utbildningssverige. Kassören har gjort e? fantas*skt arbete med sin 
kunnighet och alla medlemmar i styrelsen har med gemensamma kra:er bidragit på e? 
föredömligt sä? *ll arbetet i föreningen. 

Stockholm den 14 februari 2023 

Karin Erika Johansson, Jack Dahlby, Green, Mia Österhof, Charlo?a Berg Persson, Kicki 
Hammarberg, Lova Lundin, Mar*n Sällström, Ingrid Wirengren 
RADs styrelse 2022


