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Svensk Live - Unga arrangörsnätverket 
Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020


Verksamhetsberättelse 2019  

Nedan följer Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets (i fortsättningen kallat Unga 
arrangörsnätverket) verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.


1. Låt gräsrötterna gro och växa! 

När jag skriver detta är årsskiftet passerat med några månader och det samhälle och den vardag 
vi planerade för 2020 har kastats på huvudet med anledning av COVID-19 pandemin. 


Trots all osäkerhet kring hur framtiden kommer att se ut är det med ro vi kan blicka tillbaka på 
2019 och konstatera att vi under året fick återupprättat en ekonomisk trygghet och organisatoriskt 
lagt ett stabilt och innovativt fundament för framtiden. Något som gör att vi med tillförsikt kan ta 
oss igenom krisen på bästa möjliga sätt. 


Under året som gick fick vi tillsammans med Svensk Live, och på flera platser även  
Studiefrämjandet, kickat igång regionala nätverk som lokalt kan driva arrangörsfrågor. Vi 
nätverkade i Norden och Europa, och samarbetade över sund och hav. Vi hade äran att se första 
kullen gå igenom vårt mentorskapsprogram Amplify. Vi har träffats, utbytt erfarenheter och 
kunskap, varit på medlemsresa tillsammans och besökt en oberäkningsbar mängd konserter och 
festivaler. Allt tack vare alla er fantastiska arrangörer från norr till söder.  


2020 kommer inte bli enkelt för alla ideella- unga- och gräsrotsarrangörer. Pandemin har och 
kommer att sätta sina spår. För Svensk Live – Unga Arrangörsnätverket kommer vi slåss för att 
det inte, som konsekvens, ställs orimliga krav på arrangörerna om de inte förmår att leva upp till 
sina verksamhetsplaner. Men även att  det förs en dialog med arrangörerna om hur de kan 
använda beviljade medel på ett sätt som får dem att överleva, och framför allt hur de kan använda 
denna speciella tid till att gro så att de när pandemin är över kan växa och verka starka igen. För 
utan er arrangörer tystnar musiken, men tillsammans förbättrar vi världen med livemusik och 
förbättrar världen för livemusik! 

 

Marita Isaksson, ordförande Unga arrangörsnätverket, på styrelsens vägnar.  
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2. Organisation 

Unga arrangörsnätverket är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation som organiserar, 
utvecklar och förädlar framtidens arrangörer. Vi vill förbättra världen med livemusik och förbättra 
världen för livemusik.


Unga arrangörsnätverket påverkar kulturpolitiken och anser att s.k. popmusik ska betraktas som 
kultur, svarar på remisser och deltar i möten med myndigheter och politiker för att påverka 
förutsättningarna för våra medlemsföreningar och vår bransch.


Unga arrangörsnätverket organiserar, utvecklar och förädlar framtidens arrangörer inom 
demokratiskt uppbyggda ideella ungdomsföreningar med verksamhet inom kulturarrangemang. 
Tyngdpunkten ligger på unga festival- och konsertarrangörer inom musik som arrangerar drygt 

1 000 arrangemang per år med ca. 250 000 - 300 000 besökare årligen.


Unga arrangörsnätverket arbetar för ett jämställt musikliv och motarbetar all form av 
diskriminering och främlingsfientlighet.


Unga arrangörsnätverket värnar om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter och arbetar för att stärka yttrandefrihet och för friheten att uttrycka sig fritt konstnärligt.


Styrelse och personal 

Styrelse 

Styrelsen är ansvarig för att planera och styra verksamheten i enlighet med Unga 
arrangörsnätverkets stagar och beslut på årsstämma. Utförandet görs av personal med stöd av 
styrelsen. 


Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:


Marita Isaksson, ordförande

Mattias Rudén, kassör

Nils Andrén, ledamot

Zandra Asserholt, ledamot

Therés Enström, ledamot

David Gunnarsson, ledamot

Clara Gyökeres, ledamot

Hilma Kekkonen, ledamot

Maria Pettersson, ledamot

Isak Löb, suppleant


Styrelsens arbete 

Styrelsen  har under 2019 arbetat med fokus på ekonomisk stabilitet och att utveckla 
organisationen för framtiden. Detta arbete har bland annat inneburit att vi i slutet av året anställde 
en verksamhetsutvecklare för att säkra att kommunikation och verksamhet ligger i linje med 
medlemmarnas behov samt att vi kan fortsätta att växa som organisation. Vidare har 
kommunikationen setts över och en ny grafisk profil tagits fram.  


Under året har styrelsen bedrivit kulturpolitiskt arbete genom bl.a. dialog med Statens Kulturråd, 
de regionala nätverk som bildats i bl.a. Skåne och Västra Götalandsregionen samt medverkan i 
MAIS. Styrelsen har även deltagit i nordiska och europeiska samarbeten och nätverk.

Under 2019 har fem fysiska styrelsemöten avhållits som kompletterats med digitala möten.
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Personal 

Personalen ansvarar för att planera och utföra organisationens löpande arbete och för att 
genomföra de beslut och strategiska planer som beslutas av styrelsen.


Personalens arbete 

Under verksamhetsåret har följande personal arbetat för Unga arrangörsnätverket:


Måns Katsler, verksamhetsansvarig


Verksamhetsansvarig ansvarar för att planera och leda det löpande 
arbetet, ansvara för att styrelsens beslut utförs, inhämta information 
och ha omvärldsbevakning för att verksamheten genomföras på ett 
relevant så sätt som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 
heltid. 


Under året har Verksamhetsansvarig bl.a. arbetat med det löpande 
ekonomiska och strategiska arbetet, kulturpolitisk påverkan, drivit 
projekten Amplify och Technixx samt varit utlånad till Svensk Live och 
Skånsk Live. Detta gör att vi får en bredd i verksamheten och det 
underlättar även samarbetet mellan organisationerna, 
informationsinhämtning och omvärldsbevakning. Se även punkt 3 om 	

	 	 	         verksamhet för att följa arbetet.


Ronja Wahlberg, verksamhetsutvecklare


Verksamhetsutvecklare är underställd Verksamhetsansvarig och 
ansvarar bl.a. för att organisationens utvecklingsarbete gentemot 
medlemmar upprätthålls, att vi har en relevant information om behov 
för vidareutveckling samt kommunikation gentemot medlemmar, 
samarbetspartners och andra relevanta aktörer. Tjänsten inrättades i 
oktober 2019 och är en projektanställning på deltid.


Under perioden oktober - december har verksamhetsutvecklare 
fokuserat på att utvärdera kommunikationsarbetet inom 
organisationen, varit i kontakt med nuvarande och potentiella 
medlemmar samt planerat verksamheten framåt, såsom 
medlemsträffar och projekt tillsammans med verksamhetsansvarig. Se 	

	 	 	        även punkt 3 om verksamhet för att följa arbetet.


3. Verksamhet 2019 

Unga arrangörsnätverket har under 2019 genomfört följande verksamhet (i urval): 


Januari  

Sweden Live, Luleå	 	 Alla medlemsföreningar ges möjligheten att gratis delta i Sweden 		
	 	 	 	 Live. Logi- och resekostnader kan bekostas genom att medlemmar 	
	 	 	 	 söker Projektstöd - Ung arrangör.


Arrangörsträff,		 	 Verksamhetsansvarig träffar, tillsammans med verksamhetsledare för 
Östergötland	 	 	 Svensk Live, medlemmar och diskuterade arrangörsfrågor, behov 		
	 	 	 	 etc. och tog ett första steg i att bilda ett regionalt nätverk. 


Amplify! 	 	 	 Lansering av årets omgång av mentorsprogrammet Amplify!. 
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Arrangörs-wiki 	 	 Arbetet med Unga arrangörsnätverkets Arrangörs-wiki har pågått 		
	 	 	 	 sedan 2018 och är inne i sin slutfas. 


Februari 

Arrangörs-wiki, 	 	 Lansering av Arrangörs-wiki under Folk & Kultur i Eskilstuna samt 		
Eskilstuna	 	 	 panelsamtal om arrangörers förutsättningar i samarbete med 	 	
	 	 	 	 Studiefrämjandet och Svensk Live. 
1

Talk Town,	 	 	 Ordförande och verksamhetsansvarig har ett förberedande möte 	 	
Köpenhamn	 	 	 inför årets samarbete under Talk Town i Köpenhamn och Århus. Följs 
	 	 	 	 av ett möte med Babel Malmö om ett arrangörssamarbete med Talk 	
	 	 	 	 Town.


Live DMA, 	 	 	 Verksamhetsansvarig deltar i ett möte med Live DMA, angående 	 	
Bryssel	 	 	 statistikinsamling på europeisk nivå, där Unga arrangörsnätverket är 	
	 	 	 	 del i insamlandet av den svenska statistiken. Statistiken publiceras 	
	 	 	 	 årligen av Live DMA. 
2

Amplify!	 	 	 Anmälan till årets omgång av mentorsprogrammet Amplify! stänger.


Mars 

The Tivoli, 	 	 	 Verksamhetsansvarig har möte med The Tivoli om samarbete med 	
Helsingborg	 	 	 våra medlemmar samt planering inför årsstämma i Helsingborg i 	 	
	 	 	 	 april.


Amplify!, 	 	 	 Uppstartsträff med deltagare och mentorer inom Amplify! Med 	 	
Stockholm	 	 	 information om mentors programmets upplägg och vad som 	 	
	 	 	 	 förväntas samt en möjlighet för alla att lära känna varandra. 	 	
	 	 	 	 Kursblock 1 startar. 
3

Årsstämma 2019	 	 Underlag inför årsstämman 2019 skickas ut till alla medlemmar.


Technixx,	 	 	 Technixx genomförs i Motala. Technixx var en del i Unga 	 	 	
Motala		 	 	 arrangörsnätverkets jämställdhetsarbete med fokus på att öka 	 	
	 	 	 	 jämställdheten bakom scen för ungdomar som inte definierar sig 	 	
	 	 	 	 som män gratis fick en praktisk och teoretisk ljudteknik-workshop. 	
	 	 	 	 Technixx genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet och med 	
	 	 	 	 stöd av Kulturrådet. 


Technixx, Linköping 	 	 Technixx genomförs i Linköping.


Technixx, Norrköping		 Technixx genomförs i Norrköping. 


April  

Årsstämma, 	 	 	 Årsstämma hålls på The Tivoli i Helsingborg och alla medlems- 	 	
Helsingborg	 	 	 föreningar är inbjudna att delta. Utöver årsstämma träffar vi andra 	
	 	 	 	 arrangörer inom Skånsk Live och Dansk Live samt får en rundvand- 	
	 	 	 	 ring på Kulturværftet i Helsingør och information om samarbetet 	 	 


 http://www.svensklive.se/wiki/ 1

 http://www.live-dma.eu/the-survey/ 2

 http://www.svensklive.se/amplify/ 3
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	 	 	 	 som Kulturværftet och The Tivoli har inom ramen för deras 	 	
	 	 	 	 gemensamma projekt Øresound.


Amplify! 	 	 	 Kursblock 2 startar.  

Studiefrämjandet, 	 	 Verksamhetsansvarig deltar i möte med Studiefrämjandets 	
Hässleholm	 	 	 musikhandläggare i Skåne/Blekinge och informerar om Unga 	 	
	 	 	 	 arrangörsnätverket planerade verksamhet och diskussioner om vad 	
	 	 	 	 som kan göras tillsammans förs.


Let ́s hear it from the crowd,	 Verksamhetsansvarig och ordförande deltar I workshop inom 	 	
Göteborg	 	 	 projektet Let ́s hear it from the crowd. Svensk Live har fått 		 	
	 	 	 	 stöd från Folkhälsomyndigheten för att ta fram ett förprojekt inom 		
	 	 	 	 drogpreventivt arbete, vilket ska lanseras under Way out west 2019. 	
	 	 	 	 Unga arrangörsnätverket sitter med i en referensgrupp samt 	 	
	 	 	 	 organiserar volontärer. 
4

Maj 

Talk Town,	 	 	 Unga arrangörsnätverket genomför Technixx under Talk Town i 

Köpenhamn	 	 	 Köpenhamn.


Amplify!, 	 	 	 Träff med deltagarna inom Amplify! på Talk Town i Köpenhamn där vi 
Köpenhamn	 	 	 stämmer av hur det går för dem och vilka planer de har inför sin 	 	
	 	 	 	 arrangemang. Deltagarna får också besöka Ragnarock i Roskilde, 	
	 	 	 	 delta i Technixx samt övriga programpunkter under Talk Town. 	 	
	 	 	 	 Kursblock 3 startar. 


Nordiskt nätverk, 	 	 Ordförande och verksamhetsansvarig deltar i ett första möte med de 
Köpenhamn 	 	 	 deltagande länderna inom ett nordiskt nätverk initierat av Svensk 		
	 	 	 	 Live.


Folkhälsomyndigheten,	 Ordförande och verksamhetsansvarig deltar i konferens med 	 	
Stockholm 	 	 	 deltagare inom de projekt som får stöd av Folkhälsomyndigheten. 	
	 	 	 	 Unga arrangörsnätverket deltar som del av projektet Let ́s hear it 	 	
	 	 	 	 from the crowd. 


Studiefrämjandet,	 	 Verksamhetsansvarig deltar i Årsstämma för Studiefrämjandet Riks i 	
Nyköping	 	 	 Nyköping. Unga arrangörsnätverket deltar som medlem i 	 	 	
	 	 	 	 Studiefrämjandet. Vid stämman slut har representant för en av Unga 	
	 	 	 	 arrangörsnätverks medlemsföreningar, Gaphals, röstats in i 	 	
	 	 	 	 förbundsstyrelsen. Detta ger oss ökad möjlighet att påverka 	 	
	 	 	 	 Studiefrämjandets arbete framöver.


Studiefrämjandet, 	 	 Arbete med att ta fram en studieplan för Arrangörs-wikin startar. 	 	
Stockholm 	 	 	 Studiefrämjandet Riks ansvarar för arbetet och avsätter arbetstid för 	
	 	 	 	 att skriva studieplanen. Syftet är att musikhandläggare på 		 	
	 	 	 	 Studiefrämjandet ska kunna använda studieplanen och Arrangörs-	
	 	 	 	 Wikin i sitt arbete med att stötta live-arrangörer.


Juni 

Live DMA,	  	 	 Verksamhetsansvarig deltar, tillsammans med verksamhetsledare för 
Nantes		 	 	 Svensk Live, i Live DMA ́s General Assembly i Nantes.


 http://www.svensklive.se/lets-hear-it-from-the-crowd/ 4
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Medlemsmöte,	  	 Medlemsmöte för Unga arrangörsnätverkets- och Svensk Lives 	 	
Stockholm	 	 	 medlemmar där vi diskuterar situationen med att Debaser i 	 	 

	 	 	 	 Stockholm riskerar att läggas ner samt information om hur Gröna 		
	 	 	 	 Lund arbetar med säkerhet samt projekt Dare to Care.


Amplify! 	 	 	 Genomförande av deltagarnas arrangemang och slutredovisning. 


Juli 

Almedalen, 	 	 	 Verksamhetsansvarig deltar vid panelsamtal om regionalt arbete för 	
Visby	 	 	 	 att stärka arrangörers situation. Panelsamtalet arrangeras av 	 	
	 	 	 	 Dalapop, ett regionalt resurscenter med bas i Borlänge.


Augusti 

Way Out West,	 	 Medlemsträff på Way Out West med information om de projekt vi 		
Göteborg	 	 	 tillsammans med Svensk Live genomför under festivalen. Unga 	 	
	 	 	 	 arrangörsnätverket organiserar volontärer inom projekten Dare to 		
	 	 	 	 Care  och Let´s hear it from the Crowd. 
5

UHØRT Festival, 	 	 Medlemsträff och träff inom Amplify! I samband med UHØRT 	 	
Köpenhamn	 	 	 festivalen som ges årligen i centrala Köpenhamn och har etablerat 	
	 	 	 	 sig som en av Danmarks viktigaste festival för den nya danska 	 	
	 	 	 	 musiken. Våra medlemmar och Amplify-deltagare har fått träffa 	 	
	 	 	 	 företrädare för festivalen för att inspireras och se nya arbetssätt, 	 	
	 	 	 	 vilka de kan ta med sig i sitt eget arrangörskap. I samband med 	 	
	 	 	 	 träffen fick deltagarna också träffa företrädare för DIT:KBH i 	 	
	 	 	 	 Köpenhamn.


Popen & pengarna	 	 Information skickas ut om vilka kriterier som gäller och hur 	 	
	 	 	 	 ansökningsförfarandet ser ut gällande Kulturrådets verksamhets- 		
	 	 	 	 och projektbidrag till musikarrangörer. Vårt arbete med att praktiskt 	
	 	 	 	 stötta medlemmarna i ansökningar startar.


Arrangörsträff,		 	 Verksamhetsansvarig träffar, tillsammans med verksamhetsledare för 
Varberg	 	 	 Svensk Live, arrangörer i Halland och diskuterade arrangörsfrågor, 	
	 	 	 	 behov etc. och tog ett första steg i att bilda ett regionalt nätverk.


September 


Mucf	 	 	 	 Den årliga ansökan om statsbidrag för ungdomsorganisationer 	 	
	 	 	 	 skickas in till Mucf, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhälles-	
	 	 	 	 frågor. Statsbidraget står för ca. 70 % av Unga arrangörsnätverkets 	
	 	 	 	 årliga intäkter och är mycket viktig för att organisationen ska kunna 	
	 	 	 	 fungera.


Popen & pengarna,	 	 Unga arrangörsnätverket blir inbjudna av Dalapop för att hjälpa 	 	
Borlänge	 	 	 arrangörer i Dalarna att söka stöd från Kulturrådet. Löpande sker 		
	 	 	 	 fysiska möten och stöd via e-post, telefon etc. För att ge stöd till alla 
	 	 	 	 medlemmar inför årets ansökningsomgång.


Kulturrådet,	 	 	 Ordförande och Verksamhetsansvarig träffar, tillsammans med 	 	
Stockholm	 	 	 Verksamhetsledare för Svensk Live, företrädare för Kulturrådet för att 
	 	 	 	 diskutera våra medlemmars behov och stämma av verksamheten 		 


 http://www.svensklive.se/daretocare/ 5
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	 	 	 	 inom våra organisationer och vad som händer inom Kulturrådet som 	
	 	 	 	 kan påverka oss och medlemmarna.


Medlemsresa,		 	 Medlemsresa där medlemmar från Svensk Live och Unga 	

Berlin och Hamburg 	 	 arrangörsnätverket deltar och där vi träffar företrädare för Klubb 	 	
	 	 	 	 Komission Berlin, Eine grüne welt ist tanzbar och klubben SO36 i 		
	 	 	 	 Berlin, vilka berättar om sin verksamhet med bl.a. ljudförbättring, 		
	 	 	 	 Open Air festivaler och hållbarhetsarbete. Vi tar också del av 	 	
	 	 	 	 Reeperbahn-festivalens konferensprogram och inspireras av 	 	
	 	 	 	 festivalens konsertprogram.


Music Cities Forum,	 	 Verksamhetsansvarig deltog i Music Cities Forum i Norrköping. 	 	
Norrköping	 	 	 Detta var den fjärde omgången konferensen genomfördes och första 
	 	 	 	 gången arrangemanget gavs i Skandinavien.  I samband med Music 	6

	 	 	 	 Cities Forum gjordes också medlemsmöten med flera 	 	 	
	 	 	 	 medlemsföreningar.


Oktober 

Ny utvecklingsansvarig	 Ronja Wahlberg börjar som utvecklingsansvarig med fokus på 	 	
	 	 	 	 kommunikation, arrangörsutveckling och medlemskontakt. Tjänsten 	
	 	 	 	 är på 50 %.


Nordiskt nätverk,	 	 Ordförande och verksamhetsansvarig deltar i ett andra möte med de	
Helsingfors	 	 	 deltagande länderna inom ett nordiskt nätverk initierat av Svensk 		
	 	 	 	 Live.


Puls-möte,	 	 	 Ordförande deltar i PULS-möte i Helsingfors. PULS är ett nordiskt 	
Helsingfors	 	 	 nätverk av arrangörer finansierat av Nordiska kulturfonden. 	 	
	 	 	 	 Nätverksmöte avhålls en gång om året i ett nordiskt land. 2020 	 	
	 	 	 	 planeras vara nätverkets sista år med nordisk finansiering. 


 
Check!,	 	 	 MAIS genomför Check i Uppsala och Unga arrangörsnätverkets 	 	
Uppsala	 	 	 medlemmar ges möjlighet att delta. MAIS – Musikarrangörer i 	 	
	 	 	 	 Samverkan – är ett samarbetsorgan för riksförbund inom 	 	 	
	 	 	 	 musikområdet som organiserar och företräder ideellt arbetande fria 	
	 	 	 	 musikarrangörer över hela landet. Unga arrangörsnätverket är 	 	
	 	 	 	 medlem i MAIS. 
7

Technixx, Borås	 	 Technixx genomförs i Borås.


Seminarium om svensk	 Ordförande deltar i seminarium i Riksdagen om svensk musikpolitik.

musikpolitik, Stockholm


Billetto		 	 	 Verksamhetsansvarig sluter avtal med Billetto där medlemmar i 	 	
	 	 	 	 Unga arrangörsnätverket och Svensk Live ges rabatt på Billettos 	 	
	 	 	 	 biljettavgifter. Genom avtalet avsätter Billetto också en del av sina 	
	 	 	 	 intäkter till utveckling av live-arrangörer genom att ekonomiskt stötta 
	 	 	 	 Unga arrangörsnätverket. 
8

 https://www.musiccitiesforum.com/norrkoping-keyinfo 6

 http://www.mais.se/check/ 7

 http://www.svensklive.se/nyheter/unga-arrangorsnatverket-och-billetto-satsar-gemensamt-pa-utveckling-av-live-arrangorer/ 8
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November 

Nordisk/baltiskt	 	 Ordförande deltar i uppstartsmöte och ansökan om medel för att 		
festivalnätverk		 	 etablera ett nätverk med fokus på unga och nya arrangörer samt 	 	
	 	 	 	 artister i Norden och Baltikum. 


Let ́s hear it from the crowd,	 Verksamhetsansvarig och ordförande deltar i utvärderingsworkshop 
Göteborg 	 	 	 inom projektet Let ́s hear it from the crowd.


December 

Arrangörsträff, Linköping	 Verksamhetsansvarig deltar i konstituerande årsstämma för Live 	 	
	 	 	 	 Östergötland, ett nytt regionalt nätverk för arrangörer i regionen.


Arrangörsträff, Halmstad	 Ordförande deltar i konstituerande årsstämma för Live Halland, ett 	
	 	 	 	 nytt regionalt nätverk för arrangörer i regionen.


Viva Sounds, Göteborg	 Unga arrangörsnätverket genomför för tredje året en kunskaps- och 	
	 	 	 	 inspirationsbaserad medlemsträff i samband med Viva Sounds i 	 	
	 	 	 	 Göteborg där medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra och 		
	 	 	 	 andra arrangörer samt att del av konferens- och festivalprogram. På 	
	 	 	 	 fredagskvällen var vi ca. 50 personer som tryckte ihop oss på 	 	
	 	 	 	 Crippas Café, käkade veganpizza, minglade och knöt kontakter med 
	 	 	 	 varandra. Björn från Billetto informerade om samarbetet. På 	 	
	 	 	 	 lördagen arrangerade vi alla tillsammans ett s.k. Arranging Race där 	
	 	 	 	 alla under dagen fick möjlighet att vara med och jobba fram en 	 	
	 	 	 	 inofficiell efterfest, även den på Crippas Café.


Support Your Local Scene!	 Tillsammans med Svensk Live, Studiefrämjandet Halland och 	 	
	 	 	 	 Studiefrämjandet Västra Götaland, har Unga arrangörsnätverket 

	 	 	 	 under hösten tagit fram en bilaga till musiktidningen GAFFA om 	 	
	 	 	 	 situationen för live-arrangörer i Sverige. Lansering sker i Göteborg 	
	 	 	 	 med förhandstitt på bilagan, mingel och diskussioner samt 	 	
	 	 	 	 underhållning.


4. Tack! 

Vi vill tacka alla samarbetsparter, bidragsgivare, förtroendevalda, personal och framför allt våra 
medlemsföreningar för ett fantastiskt 2019. 
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Verksamhetsplan 2020  

Nedan följer Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets (i fortsättningen kallat Unga 
arrangörsnätverket) verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020. 

Under 2020 kommer Unga arrangörsnätverket att fortsätta driva sitt arbete med att stärka unga- 
och gräsrotsarrangörer i hela landet. Ett urval av planerad verksamhet beskrivs nedan. Denna 
samt eventuella tillägg beslutas om på organisationens Årsstämma 2020.


1. Den pågående COVID-19 pandemin 

Vi är i ett problematiskt läge med den pågående pandemin, med begränsningar i vad som vi som 
organisation och främst vad som ni, våra medlemsföreningar, kan genomföra för verksamhet. 
Tillsammans med vår primära samarbetspart Svensk Live arbetar vi med att följa utvecklingen, 
förhålla oss till den och arbeta för att kommuner, regioner och stat stöttar livemusiken på ett så 
bra sätt som möjligt. 


Samtidigt behöver vi vara ödmjuka inför situationen och förstå att arbetet med 
försiktighetsåtgärder och begränsningar ytterst handlar om att rädda liv. Den verksamhetsplan 
som vi tagit fram kommer att påverkas av pandemin. 


Detta är också en tid av möjlighet till vidareutveckling och vi ser att vi kan behöva styra om delar 
verksamhetsplanen framöver så att den är anpassningsbar till rådande situation. Detta är något vi 
tittar på löpande. Vi har dock valt att låta verksamhetsplanen vara oförändrad för att vi dels inte 
vet när situationen kommer att förändras och dels för att på så vis kan ha en kortare startsträcka 
när väl möjlighet ges.


2. Arrangörsutveckling 


Nätverk och träffar, nationellt och internationellt  

Under verksamhetsåret 2020 vill Unga arrangörsnätverket verka för att skapa mötesplatser mellan 
arrangörer och myndigheter, övrig musikbransch samt andra intresseorganisationer i Sverige, 
Norden och Europa. 


Vi vill skapa förutsättningar för möten mellan våra medlemmar och övriga medlemmar inom vårt 
täta samarbete med Svensk Live genom bl.a. gemensamma möten, aktiviteter, utbildningar och 
mentorsprogram. 


Vi arbetar också tätt tillsammans med Studiefrämjandet  lokalt, regional och nationellt för att 9

utveckla våra unga medlemmar till att kunna ta nya steg i sitt arrangörskap och slutligen bli 
fullfjädrade arrangörer. 


 Studiefrämjandet är Sveriges största oberoende studieförbund. Utifrån ett demokratiskt synsätt arbetar Studiefrämjandet för allas lika 9

värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. www.studieframjandet.se  
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Unga arrangörsnätverket är medlem i MAIS  och ser under hösten 2019 över medlemskapet i 10

LSU . 
11

Via Svensk Live  deltar vi i möten och konferenser med Live DMA  och ett Nordiskt nätverk 12 13

bestående av bl.a. Svensk Live, Dansk Live, Norske Konsertarrangører, Live Estonia och 
LiveFIN . Denna verksamhet är viktig för såväl organisationen som våra medlemmar. Vi kommer 14

fortsätta att arbeta för att våra medlemmar i större utsträckning deltar i möten och konferenser på 
nordisk och europeisk nivå och vill även om möjligt subventionera kostnader i samband med 
dessa. 


Inom ramen för dessa nätverk vill Unga arrangörsnätverket även arbeta för att skapa unga 
arrangörsnätverk för utveckling och erfarenhetsutbyte, först i samarbete med de nordiska 
länderna och sedan på ett europeiskt plan. 


Under 2019 bidrog Unga arrangörsnätverket med utbildningen Technixx på Talk Town i Köpen- 
hamn och planerat samarbete finns även inför Talk Town 2020 . I samband med Talk Town 15

genomfördes också en första träff inom det nordiska nätverket, träff inom projekt Amplify och ett 
arrangörsutbyte inom Skånsk Live. Unga arrangörsnätverket var del av alla träffar och utbyten 
med olika kompetens.


Unga arrangörsnätverkets medlemmar har tidigare år getts möjlighet att delta på musik 
konferenserna Sweden Live , Where ́s the Music  och Viva Sounds . Denna typ av mötesplatser 16 17 18

är väldigt uppskattade och vi genomför alltid en separat medlemsträff i samband med 
konferenserna. Vi har även inom ramen för samarbetet med Svensk Live kunnat erbjuda 
medlemmarna subventionerat pris på festivalen Way out West  i Göteborg och då samtidigt 19

genomfört en medlemsträff. Under 2019 var Unga arrangörsnätverket också en del av Svensk 
Lives projekt Dare to Care och Let ́s hear it from the crowd. 


Under 2020 ser vi ett fortsatt behov av att kunna erbjuda denna typ av informella medlemsträffar 
med möjlighet att ta del av ny kunskap inom arrangörskap samtidigt som deltagarna ges 


 MAIS (Musikarrangörer i samverkan) är ett samarbetsorgan för riksorganisationer som samlar musikarrangörer. MAIS arrangerar ut- 10

bildning för arrangörer och vi arbetar för att förändra och förbättra reglerna för anslagsgivning till de ideellt arbetande arrangörsföre- 
ningarna. www.mais.se 

 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation intresse- och samarbetsor- 11

ganisation med uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt som 
idag samlar 83 nationella ungdomsorganisationer. https://lsu.se 

 Svensk Live arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och är en oberoende riksorganisation som arbetar med fokus på 12

medlemsnytta. www.svensklive.se 

 Live DMA är ett europeiskt nätverk för s.k. Grass roots venues. www.live-dma.eu 13

 Dansk Live, Norske Konsertarrangører, Live Estonia och LiveFIN är danska, norska, estländska och finska riksorganisationer som 14

organiserar livearrangörer sina länder.

 Talk Town är en festival i Köpenhamn och Århus i Danmark vars syfte är att skapa en plattform för debatt om jämställdhet, kön och 15

feminism. www.talktown.se 

 Sweden Live är ett evenemang där Sveriges ledande turnébolag under några dagar träffar musikarrangörer och samarbetspartners. 16

www.swelive.se 

 Where ́s the Music? var en årligen återkommande festival och musikkonferrens som samlade arrangörer och besökare från hela 17

Sverige i Norrköping. www.wheresthemusic.se 

 VIVA SOUNDS och är en årligen återkommande klubbfestival och musikkonferens i Göteborg som arrangerades för första gången 18

2017. www.vivasounds.se 

 Way Out West är en årligen återkommande musik- och filmfestival i Göteborg. www.wayoutwest.se 19
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möjlighet att utveckla och bredda sina nätverk och få inspiration via publika arrangemang av hög 
konstnärlig kvalitet. Vi vill också utöka antalet träffar under 2020 och om möjlighet ges i ett första 


steg utöka detta inom norden tillsammans med våra grannländer och sedan i ett andra steg till 
Europa genom vår associering med nätverket Liva DMA (via Svensk Live). 


3. Kompetensutveckling  


Amplify!  

Amplify! är ett gratis mentorsprogram för unga arrangörer av livemusik 
där deltagarna genomgår en digital arrangörsutbildning och genomför 
ett publikt arrangemang. Till Amplify! kan deltagarna söka enskilt eller 
som en arrangörsgrupp. 


Med stöd av professionella arrangörer som mentorer och genom 
digitala utbildningar får deltagar- na kompetensutveckling och stöd för 
att utvecklas till morgondagens arrangörer. 


Under 2017 startade Unga arrangörsnätverket mentorsprogrammet Pop-it! med stöd av Post- 
kodsStiftelsen . Pop-it! samlade och utbildade unga arrangörer, både de som aldrig har 20

arrangerat förut och de som var i början av sin arrangörsresa. 


Under 2018 gjordes en omarbetning av mentorsprogrammet, vilket under 2019 sjösattes under 
namnet Amplify!. Vi kommer att fortsätta genomföra Amplify! under 2020. 


Amplify består i huvudsak av tre delar: 


1. Digitala utbildningar inom arrangörskap uppdelade i tre block där deltagarna får en fullgod 
teoretisk grund att stå på för att kunna genomföra sina planerade arrangemang. Efter varje 
block genomför deltagarna en examination för att kunna ta sig vidare till nästa 
utbildningssteg. Utbildningarna görs i samarbete med DMG Education  som driver Sveriges 21

enda Yrkeshögskoleutbildning online inom Music Business och erbjuder ett utbud av kortare 
intensivkurser, samt producerar podcasten Musikbranschpodden.


2. Mentorskap där deltagarna tilldelas en mentor på, eller nära, den ort de befinner. Mentorn 
fungerar som ett aktivt stöd och bollplank när deltagarna arbetar inför, under och efter sina 
arrangemang. Mentorer hittar vi bland Svensk Lives medlemmar som arbetar professionellt 
samt har en lång och bred erfarenhet av aktivt arrangörskap inom konsert- och 
festivalområdet. Även bland Studiefrämjandets musikhandläggare kan vi tänkas rekrytera 
mentorer utifrån samma premisser. 


3. Arrangemang av publika konserter. Deltagarna genomför sina planerade publika arrangemang 
och ansvarar för arbetet inför, under och efter det genomförda arrangemanget. Tillsammans 
med projektledare, mentorer och deltagare genomförs en utvärdering efteråt. 


Arrangörs-wiki  

Unga arrangörsnätverket lanserade under 2019 tillsammans med Svensk Live och 
Studiefrämjandet Riks en Arrangörs-wiki, en ”digital arrangörshandbok”. Detta gjordes för att öka 


 Postkodstiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala 20

målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. www.postkodstiftelsen.se

 DMG Education driver Sveriges enda Yrkeshögskoleutbildning online inom Music Business och vill lyfta musik- och underhållnings- 21

branschen till en annan nivå - genom samarbeten, jämlikhet och utbildning. www.dmgeducation.se 
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tillgängligheten av kunskap för våra medlemmar. En wiki gör det också möjligt att löpande 
uppdatera informationen och på så sätt säkerställa att innehållet ständigt är relevant. Under 2019 


pågår ett arbete att ta fram en studieplan som ska kopplas på Arrangörs-wikin tillsammans med 
Studiefrämjandet. 


Till wikin vill vi också under 2020 ta fram korta informationsfilmer med professionella konsert- och 
festivalarrangörer inom olika ämnesområden. Löpande kommer vi att se över innehållet för att det 
ska vara så relevant som möjligt.  

Regionalt utvecklingsarbete  

I samband med omorganisationen från Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation till 
Svensk Live - Unga arrangörsnätverket lades fem distriktsorganisationer ner då engagemanget att 
driva dessa hade avstannat. 


Framöver ser vi ett behov av att öka närvaron regionalt för att kunna säkerställa att vi effektivt 
arbetar för våra medlemmars behov och utveckling. Under 2020 kommer vi att fortsätta den 
process som påbörjades under 2019 där vi genom till en början genomfört två åtgärder för att öka 
vår lokala- och regionala närvaro: 

Rekrytering av nya styrelseledamöter inför årsstämman 2019 som utöver sitt styrelseuppdrag vill 
arbeta aktivt med arrangörsfrågor i sina kommuner och regioner med fokus på påverkansarbete 
och kulturpolitik.  

Rekrytering av en verksamhetsutvecklare under hösten 2019 för att utöka vårt arbete med våra 
medlemmars behov och förutsättningar samt intensifiera samarbetet på lokal- och regional nivå 
med våra samarbetspartners Studiefrämjandet och Svensk Live.  

Unga arrangörsnätverket är också del av nätverket Skånsk Live, dels genom att vi har upplåtit vår 
personal som resurs-och samordnare under 2019 samt att Skånsk live har varit behjälpliga i att 
organisera mentorer till Amplify!. Under 2020 kommer Skånsk Live och Unga arrangörsnätverket 
fortsatt ha ett tätt samarbete bl.a. genom mentorprogrammet Amplify! och regionala frågor för 
unga- och gräsrotsarrangörer i regionen.  

Unga arrangörsnätverket är också en del av den regionala satsningen KICK  i Västra 22

Götalandsregionen, där vi bl.a. deltar som referenspersoner i styrgruppen.


KICK har tagits fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Studiefrämjandet 
Utbildningscenter Väst, Svensk Live, Svensk Live – Unga arrangörsnätverket, KulturUngdom, 
Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst) och Westside Music Sweden. I förstudien 
KICK, under 2019–2020, kartläggs, analyseras och rapporteras kring behov och förutsättningarna 
för ”pop/rock-arrangörer” i regionen Västra Götaland.  

Målet med förundersökningen är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. 
Bidragets roll i förundersökningen är att försöka hitta ett bra sätt att fördela bidrag till arrangörer 
som motiverar arrangörskapet och driver branschen som helhet framåt.  

Verksamheten i förstudien ska ge en realistisk bild av situationen för arrangörer i regionen, för att 
tydligt och konstruktivt ge beslutsfattare och tjänstepersoner en god förståelse och en 
nutidsanalys kring hur vardagen ser ut för arrangörerna. En utveckling av KICK är bildandet av en 
regional arrangörsförening, VG Live, som 2020 kommer avhålla sitt första ordinarie årsmöte. 


 KICK har tagits fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, Svensk Live, Svensk Live – 22

Unga arrangörsnätverket, KulturUngdom, Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst) och Westside Music Sweden. KICK 
är  en förstudie under  2019–2020 som ska kartlägga, analysera och rapportera kring läget för ”pop/rock-arrangörer” i regionen Västra 
Götaland. www.arrkick.se 
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4. Hållbarhet  

Vi ser en värld i förändring framför oss och tillsammans måste vi skapa en framtid för kommande 
generationer där de kan fortsätta att utvecklas och frodas. Detta gäller akut att vi alla gemensamt 
måste arbeta för att vår ekologiska miljö ska kunna räddas. För Unga arrangörsnätverket är detta 


en prioriterad fråga och vi vill tillsammans med andra aktörer inom våra nätverk och samarbeten 
arbeta för att våra medlemmars hållbarhetsarbete utökas och förbättras.


 
5. Ekonomi 

Ekonomiska förutsättningar  

Unga arrangörsnätverkets ekonomiska förutsättningar  

Unga arrangörsnätverket finansierar sin verksamhet med i huvudsak statliga stöd från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) och Kulturrådet. De olika stöden har 
olika förutsättningar och vi är i största grad beroende av dessa stöd för att kunna stötta våra 
medlemsföreningar med ekonomiskt stöd, kompetensutveckling och påverkansarbete. Utöver 
detta finansieras särskilda satsningar av projektstöd, såsom mentorsprogrammet Amplify!, samt 
vissa övriga intäkter via samarbetsprojekt.


Organisationens medlemsavgifter står för väldigt liten del av de totala intäkterna och bör ur ett 
demokratiskt perspektiv även göra så framöver. Medlemsavgift ska inte vara ett hinder för att 
kunna bli medlem i Unga arrangörsnätverket.


Att Unga arrangörsnätverket i stor grad är beroende av statliga stöd är inget konstigt och så ser 
det ut för andra liknande organisationer. Vi upplever att det inte finns andra reella möjligheter till 
grundfinansiering i samma utsträckning och storlek samt som ger de förutsättningar som de 
statliga stöden medför. Därför vill vi fortsätta att finansiera verksamheten på liknande sätt 
framöver. Dock hindrar detta oss inte från att undersöka möjligheter för annan kompletterande 
finansiering, vilket görs löpande.


Budget 2020 

På samma sätt som verksamhetens innehåll påverkas av den pågående COVID-19-epidemin 
påverkas också ekonomin. Dock finns ingen större oro för att vi ska tappa intäkter eftersom de 
statliga stöden från Mucf och Kulturrådet med stor sannolikhet inte kommer att dras tillbaka. 
Myndigheterna har meddelat att de att de har full förståelse för att COVID-19-epidemnin har stor 
påverkan på verksamheten och att den kan komma att förändras under verksamhetsåret och 
därför inte kommer kräva tillbaka beviljade medel.


Länk: Budget för verksamhetsåret 2020


Våra medlemmars ekonomiska förutsättningar  

Unga arrangörsnätverket har sedan minst tio år vidareförmedlat verksamhetsbidrag till 
musikarrangörer från Kulturrådet till våra medlemmar. Detta har gjorts via organisationens 
Arrangemangsbidrag. 


Då Kulturrådet under 2018 gjorde en omarbetning av regelverket för verksamhets- och 
projektbidrag till musikarrangörer medför detta att alla medlemmar själva söker bidrag direkt från 
Kulturrådet. Förändringen medför att Kulturrådet gör en likabehandling av alla arrangörer i Sverige 
och att vi som organisation får mer tid att arbeta med att stötta och skapa förutsättningar för att 
våra medlemmars arrangörskap, vilket vi ser som mycket positivt. 
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För att säkerställa att våra medlemsföreningar har relevant information och kunskap om ansök- 
ningsförfarandet och ansökningstillfällen genomfördes tillsammans med Svensk Live projektet 
Popen & pengarna under 2018. Under 2019 har vi inom ramen för vår ordinarie verksamhet 
fortsatt detta informationsarbete med förändringen att vi lägger ytterligare tid på praktisk hjälp vid 
ansökningsskrivning och under 2020 kommer detta arbete att fortsätta och vår förhoppning är att 
våra medlemmar kommer kunna skriva fler kvalitativa ansökningar framöver, att deras verksamhet 
kan utvecklas och att kulturutbudet kommer att öka runt om i landet.


Projektstöd - Ung arrangör 

Projektstöd - Ung arrangör togs fram under 2019 som ett komplement till Kulturrådets projekt- 
och verksamhetsbidrag till musikarrangörer. Stödet är öppet att användas utifrån den sökande 
medlemsföreningens egna beslut om vilken verksamhet som är viktig att genomföra. Dock ska 
alla projekt inom ramen för stödet kunna härledas till live-arrangemang av musik. Det kan t.ex. 
handla om reskostnader för att delta i träffar och utbildningar, genomföra mindre investeringar, 
föreningsträffar eller regelrätta live-arrangemang. Vi vill under 2020 fortsätta med Projektstöd - 


Ung arrangör för att på så sätt stötta våra medlemmar ekonomiskt utifrån deras egna initiativ och 
verksamhetens behov. 
23

6. Påverkansarbete, kommunikation och samarbete  

Påverkansarbete 

Kulturpolitik 


Under kommande år vill vi fortsätta arbetet med att tydliggöra Unga arrangörsnätverkets och 
Svensk Lives position som den svenska live-musikens röst primärt gentemot kommuner, landsting 
och regioner samt gentemot statliga instanser, som Kulturrådet och Mucf och andra aktörer inom 
vårt verksamhetsområde. 


Unga arrangörsnätverket ämnar fortsätta att vara verksamma i den kulturpolitiska debatten med 
debattartiklar, rapporter, samtal och påverkansarbete. Under 2020 planeras detta arbete att 
fortsatt fokusera på lokal- och regional nivå och samtidigt är vi är en del i LSUs utredning om 
förutsättningar för framtidens organiseringsmöjligheter inom ungdomsorganisationerna. 


Kommunikation 

Kommunikationsplan 

Under 2019 har vi gjort en genomgång av organisationens kommunikation utifrån ett ungdoms- 
och gräsrotsperspektiv med bl.a. framtagande av kommunikationsplan. Vi ser att Unga 
arrangörsnätverket stärks genom samarbetet med Svensk Live, vilket har stora 
samordningseffekter, bl.a. inom det kulturpolitiska påverkansarbetet, utvecklingen med regionala 
nätverk, medlemsrekrytering, kompetensutveckling etc. 


Vi ser dock att det finns risk att vårt arbete med den löpande verksamheten för ungdoms- och 
gräsrotsarrangörer kan upplevas som otydlig i den breda verksamhet som ryms inom samarbetet 
med Svensk Live. 


 http://www.svensklive.se/ung-arrangor/projektstod-ung-arrangor/23
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INDIGO 

Vi har som ett resultat av vårt utvärderingsarbete av Unga arrangörsnätverkets kommunikation 
tagit fram en grafisk profil under namnet INDIGO (indi som i independent) där vi vill samla vår 
verksamhet framöver. Vi planerar att lansera INDIGO under 2020. 
24

7. Samarbetsparter  

Nedan följer information om de medlemskap och samarbeten som Unga arrangörsnätverket är del 
av. Årligen utvärderas alla samarbeten och medlemskap för att vi ska kunna stötta våra 
medlemmar på ett så relevant och bra sätt som möjligt. 


Vi avser att under 2020 fortsätta samarbeta med andra organisationer för att förbättra världen 
med livemusik och förbättra världen för livemusik. 


Nationella samarbeten 

	Svensk Live  



	Svensk Live är en demokratiskt uppbyggd ideell riksorganisation och samlar 	
arrangörer av live- musik. Vi har över 200 medlemmar i form av festivaler, 		
klubbar, kommuner, arenor, musikförening- ar, nöjesparker med mera. 	 	 	
Svensk Lives medlemmar genomför tusentals spelningar varje år för 	 	 	

	 	 miljontals besökare. Svensk Live arbetar för att främja, stötta och utveckla 	 	
	 	 livemusiken.  
25

	Studiefrämjandet 

	

	Unga arrangörsnätverket är medlem i studieförbundet Studiefrämjandet. Vi 	 	
vill fortsätta arbetet med att stärka och fördjupa samarbetet med 	 	 	 	
Studiefrämjandet. En gemensam verksamhetsplan och en ny 	 	 	 	
samarbetsplan har under 2019 tagits fram och under 2020 ska arbetet 	 	 	 


 Länk till profilmaterial, INDIGO: http://www.svensklive.se/uncategorized/indigo-profilmaterial/ 24

 www.svensklive.se 25
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	 	 utvärderas och vidareutvecklas. Fokus för samarbetet är primärt nätverk 		 	
och utbildningar.  
26

	DMG Education 



	Inom vårt mentorsprogram AMPLIFY! samarbetar vi med DMG Education 	 	 

	som tillhandahåller den digitala utbildningsplattformen. Vi vill under 2020 		 	
	fortsätta detta samarbete och också bredda det till övrig utvecklings-	 	 	

	 	 verksamhet för att våra medlemmar ska kunna ta nästa steg i sin 		 	 	
	 	 arrangörsutveckling.  
27

	Musikarrangörer i samverkan (MAIS)  


	Tillsammans med de övriga organisationerna i MAIS har Unga 	 	 	 	

	 	 arrangörsnätverket fortsatt samverka för våra gemensamma intressen bl.a. 

	genom arrangörskonferensen Check!.  
28

	

	LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 


	Unga arrangörsnätverket är medlemmar i Landsrådet för Sveriges 	 	 	
ungdomsorganisationer (LSU). Detta ger våra medlemsföreningar bl.a. 	 	 	
möjlighet till kompetensutveckling inom organisation, ledarskap, utbyten 		 	
med andra länder inom dessa områden etc. 
29

Internationella samarbeten 


Talk Town, UHØRT Festival, Råhuset och Huset KBH (Dk)  

Talk Town är en Dansk festival som genomförs i Köpenhamn och Århus med fokus på kön, 
jämställdhet och feminism. Under 2019 deltog Unga arrangörsnätverket på festivalen med 
Technixx och vi var även en samordnande länk i att vår medlemsförening Nummer Sju som gör 
klubben Heaven Up Here i Stockholm genomförde ett arrangemang på Talk Town i Århus i 
september 2019. Mentorsprogrammet Amplify genomförde också en nätverks- och 
inspirationsträff under Talk Town i Köpenhamn. 


Under 2020 planerar vi att fortsätta detta samarbete genom att fortsätta arbeta för inspirations- 
och arrangörsutbyten samt genomföra en träff för vårt mentorsprogram Amplify! på plats. 

UHØRT festivalen ges årligen centralt i Köpenhamn och har etablerat sig som landets viktigaste 
festival för den senaste danska musiken. Under 2019 har Unga arrangörsnätverket genomfört en 
medlemsträff i samband med festivalen där våra medlemmar har fått träffa företrädare för 
festivalen för att inspireras och se nya arbetssätt, vilka de kan ta med sig i sitt eget arrangörskap. 
I samband med träffen fick deltagarna också träffa företrädare för Råhuset och Huset KBH i 
Köpenhamn. 


Denna verksamheten vill vi fortsätta erbjuda och utveckla under 2020. Vi ser en början till ett 
nordiskt nätverk för unga arrangörer framför oss. 
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	 Svensk Live - Unga arrangörsnätverkets verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 

Nordiskt nätverk (Norden)  

Genom samverkan med övriga nordiska länders riksorganisationer, bl.a. Norske Konsert-
arrangører, Dansk Live och LiveFIN sker kunskapsutbyte och våra medlemmar får större nätverk. 


Inom det nordiska nätverket deltar Unga arrangörsnätverket på konferenser och möten såsom 
PULS nätverksmöten, Dansk Live- och Norske Konsertarrangørers årsmöten etc. 


Live DMA (Europa)  

Live DMA är ett europeiskt nätverk som arbetar för att stödja och främja villkoren för 
musikarrangörer och grundades 2012 av det spanska nätverket ACCES och franska förbundet La 
Fedurok, numera känt som FEDELIMA. 


Unga arrangörsnätverket, tillsammans med Svensk Live, deltar i möten med Live DMA samt tar 
fram arrangörs- och konsertstatistik för organisationernas medlemmar på nationell nivå, vilken 
senare sammanställs av Live DMA på ett europeiskt plan. 


Live DMA genomför också ett antal projekt och arbetar med kulturpolitisk påverkan på europeisk 
nivå angående s.k. Grassroot Venues. Ett exempel är Open Club Day, ett årligen återkommande 
europeiskt arrangemang där klubbar och spelställen öppnar upp dagtid en dag under januari 
månad för visa upp sin verksamhet och ha dialog med boende i närområdet, lokala beslutsfattare, 


besökare och sin framtida publik. Vi upplever att Open Club Day är ett mycket bra sätt att bedriva 
lokalt påverkansarbete och vi vill vara en del i att samordna Open Club Day i Sverige. Nästa 
tillfälle att delta är januari 2021 och planering sker under hösten 2020.30
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