Danscentrums verksamhetsplan 2018/2019
Kultur- och konstnärspolitik
Under 2018/2019 ska Danscentrum fortsätta att aktivt bevaka den utominstitutionella danskonstens
premisser. Danscentrum ska agera och reagera samt driva ett påverkansarbete där målsättningen är
att förbättra produktionsvillkoren – och därmed i förlängningen arbetsvillkoren – för verksamma
inom dans och koreografi. Vi ska vara en central aktör i samtal och aktioner som berör
scenkonstområdets behov och förutsättningar samt medverka till starkare opinionsbildning i dessa
frågor. Förutom egna insatser kommer vi att driva Upprop för den fria scenkonsten vidare tillsammans
med Teatercentrum och Teaterförbundet
Arbetsmarknadspolitik
Danscentrum ska samverka med övriga centrumbildningar samt med Arbetsförmedlingen Kultur
Media (AF Kultur) i frågor som berör utövares arbetsvillkor inom den fria dans-/scenkonstsektorn. I
det arbete är det framför allt konsekvenserna av rådande villkor på kulturarbetsmarknaden samt
trygghetssystemen för konstnärer som kommer att vara i fokus.
Arbetsförmedlande verksamhet
Danscentrum ska kontinuerligt söka och förmedla information om utbudsdagar, mässor, festivaler,
residens, ansökningstider m.m. till medlemsorganisationerna. Vidare ska Danscentrumet vara navet för
fastställandet av formerna för Danscentrumorganisationernas gemensamma medverkan i nationella
samt internationella mässor och utbudsdagar. Danscentrum ska även vara en aktiv aktör i frågor
kopplade till utvecklingen av strukturerna inom Skapande skola och Skapande förskola samt verka
för förbättrade produktions- och spelmöjligheter i de större städerna och utvecklade turnémöjligheter
i alla delar av landet.
Arbetsgivarorganisation/Kollektivavtal
Danscentrum sluter kollektivavtal med Teaterförbundet och informerar medlemmarna om nya
överenskommelser. Våren 2017 upprättades ett nytt kollektivavtal mellan parterna. Under 2018 ska
dels avtalets språk och utformning ses över, dels förslag på innehållsmässiga förändringar formuleras.
I likhet med tidigare år kommer Danscentrum under 2018/2019 att svara för att
medlemsorganisationerna och i förlängningen deras medlemmar får stöd och råd i arbetsgivarfrågor.
Dansalliansen
Danscentrum kommer att vara aktiv i Dansalliansens ägardialoger, styrelsearbete och i styrelsens
arbetsgrupper. Vi kommer även att samarbeta med Dansalliansen i anordnandet av
kompetensutvecklande aktiviteter och verka för att dessa ska komma medlemsorganisationernas
medlemmar i olika delar av landet till del.

Internationellt arbete
Danscentrum ska medverka i internationella nätverk med fokus på de fritt verksamma
scenkonstnärernas arbetsmöjligheter och villkor. I det arbetet ingår initialt att upprätta kontakt med
den europeiska sammanslutningen European Performing Art Associations samt den Europeiska
plattformen Creative Skills Europe.
Kommunikation
Under perioden ska Danscentrum utarbeta en långsiktig strategi för kommunikation,
informationsspridning och nätverksbyggande. Arbetet ska syfta till att synliggöra medlemmarnas
kompetenser och konstnärskap samt att bygga hållbara relationer med programmerare, kuratorer,
arrangörer och arrangörsnätverk i Sverige och internationellt.
Tillgänglighet, jämställdhet och mångfald
Danscentrum har tidigare påbörjat ett arbete med att ta fram handlingsplaner för hur jämställdhets-,
mångfalds- och tillgänglighetsperspektiven ska implementeras i organisationen. Under 2018/2019 ska
dessa planer färdigställas och checklistor samt andra processtöd för implementeringsarbetet
utformas.
Ekonomi
Det statliga stödet från Kulturrådet utgör fortsatt grunden för Danscentrums verksamhet.
Stödet fördelas mellan Danscentrum och medlemsorganisationerna enligt principer fastställda av
årsmötet 2010.
Under perioden kommer Danscentrum att ansvara för samordningen av Danscentrums och
medlemsorganisationernas gemensamma ansökan om samt redovisning av Kulturrådets
arbetsförmedlande verksamhetsstöd (stöd till centrumbildningar). Eventuellt kommer perioden även
att innefatta en översyn av fördelningsprincipen.
Representantskap och medlemskap
Danscentrum kommer under 2018/2019 att vara representerad i följande styrelser, kommittéer, råd:
Dansens Hus styrelse
Dansalliansen AB:s styrelse
Scensveriges styrelse
Scensveriges kulturpolitiska kommitté
Scensveriges utbildningskommitté
Nationella rådet för kulturarbetsmarknaden, AF-Kultur
Nationella branschrådet för Scen och Ton, AF-Kultur1
Centrumbildningsmöten på riksnivå
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Representation genom centrumbildningarnas gemensamma representant i Rådet.

