
Kriterier för medlemskap och medverkan i Malmö Scenfest

Beslut om medlemskap ska fattas av styrelsen. Vid självklara medlemskapsansökningar, om
samtliga styrelseledamöter är överens, kan styrelsen fatta beslut per capsulam (Ett beslut per
capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Ordföranden
kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt.
Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. I protokollet ska skrivas in att
beslutet har fattats per capsulam). Övriga ansökningar ska diskuteras på kommande
styrelsemöten. Majoritet av rösterna krävs (minst 4/7 –ja).

Malmö Scenfest är alltid öppen för nya medlemmar, som delar föreningens målsättning. Som
medlemmar välkomnas scener och grupper från hela Skåne inom kategorin Scenkonst. Dvs
att aktören har som huvudsakligt syfte att producera scenkonst och/eller professionella
scenkonstföreställningar.
Medlemmar kan medverka i Malmö stads återkommande Malmö Scenfest evenemang som
äger rum i slutet av mars varje år. Medverkan sker på egen bekostnad

Riktlinjer för medlemmar och medverkande i Malmö Scenfest

• Arrangemanget drivs av den ideella föreningen Malmö Scenfest samt en externt
anställd koordinator. Föreningen Malmö Scenfest består av medlemmar som har
intentionen att medverka eller har medverkat under Malmö Scenfest. 

• Medlemskapet ska vara ett aktivt medlemskap vilket innebär närvaro på
medlemsmöten och eventuella workshops samt att delta i marknadsföringen av
Malmö Scenfest (genom att till exempel dela ut program, sätta upp affischer i sin
lokal, dela/posta på sociala medier, länka till vår hemsida osv)

• Malmö Scenfest syftar till att genom ett öppet hus-liknande arrangemang under en
och samma dag, visa upp bredden i Malmös scenutbud. För initiativet till årets
upplaga står aktörerna själva.

• Malmö Scenfest genomförs på uppdrag av medverkande scener och grupper inom
kategorin scenkonst.

• Varje medverkande ansvarar själv för sitt programinnehåll och kostnader förknippade
därmed. Grupper utan lokal ombesörjer själv spelplats, med viss hjälp från
koordinatorn.

• Ingen får ta inträde för sin programpunkt. Besökaren får gå på allt helt gratis. 

• Styrelsen har rätt att neka programpunkter föreslagna av medlemmar om styrelsen
anser att innehållet är på något sätt diskriminerande eller olämpliga.



• Malmö Scenfests koordinator mailar aktuell information till alla medlemmar.  Det är
dock viktigt att tänka på att en medlem förutsätts hålla sig informerad om
Malmscenfests verksamhet och ställning.

• Medlemskap upphör automatisk om medlem är ej aktiv under senaste 3 år.
Medlemskap kan förnyas.

• Malmö Scenfest hålls i Malmö.


