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Inspirationsbidrag till amatörteatern – nya riktlinjer 
 

 

Stöd till utveckling av amatörteatern  

Inspirationsbidrag är en möjlighet för ATR-Gävleborg att ge stöd till utveckling av nya 

verksamheter inom amatörteatern i Gävleborgs län. Inspirationsbidraget kan sökas av 

medlemsföreningar för aktiviteter med anknytning till ATR:s övergripande mål. Dessa mål 

syftar till att höja livskvaliteten och den demokratiska delaktigheten bland länets invånare, 

samt att bidra till ökad jämställdhet eller mångfald. Aktiviteterna behöver inte vara kopplade 

till en teaterproduktion.  

 

Stöd till nya arbetssätt (med anledning av Coronapandemin) 

Teatern arbetar just nu som övriga samhället i stor ovisshet och den vanliga publika 

verksamheten är pausad. Detta reser frågor om det finns nya sätt för amatörteatern att behålla 

kontakten med sin publik. Det kan gälla nya sätt att förmedla teater och annan scenkonst 

under Coronaperioden eller att skapa ny energi för teaterverksamhet när Coronaperioden är 

slut. ATR-Gävleborg vill därför bredda inspirationsbidraget till att omfatta nya arbetssätt för 

amatörteatern för att behålla kontakten med vår publik.  

 

Övriga krav  

 

- Inspirationsbidrag kan sökas av amatörteaterföreningar som är medlem i ATR. Ansökan 

ska fyllas i på den blankett som finns på ATR-Gävleborgs hemsida. Ansökan kan 

inlämnas fortlöpande under året.   

 

- I ansökan ska framgå på vilket sätt som aktiviteten bidrar antingen till att uppfylla ATR:s 

övergripande mål eller till att utveckla nya arbetssätt för amatörteatern att behålla 

kontakten med sin publik.  

 

- Samtliga ansökningar om inspirationsbidrag behovsprövas av ATR-Gävleborgs styrelse. 

Inspirationsbidrag upp till 3 000 kr kan beviljas utan krav på budget.  

Om bidraget överskrider 3 000 kr ska en budget inlämnas, som underlag för behovs-

prövningen. Av budgeten ska framgå att bidraget i första hand täcker kostnaderna för 

aktivitetens genomförande. Om budgeten medför ett överskott, ska det anges i ansökan 

vad överskottet ska användas till. 

 

- Om bidrag beviljats för en aktivitet som inte genomförs ska bidraget betalas tillbaka till 

ATR-Gävleborg. 

 

Beslut 

Beslut om inspirationsbidrag fattas löpande vid ATR-Gävleborgs ordinarie styrelsemöten. 

Styrelsens beslut kan inte överklagas. 

 

 

Ansökan inlämnas till  

ATR-Gävleborg, c/o Anders Enqvist, Nynäsgränd 6, 803 25, Gävle 

 


