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CFD, org nr: 802429-2636, ideell förening 

 

Styrelse 2020 
Ordinarie ledamöter: 
Birgit Hageby (ordförande) 
Ola Höglund 
Robert Jelinek 
Daniela Kullman 
Magnus Lind  
Susin Lindblom (repr DF) 
Anna Siegård 
Suppleanter: 
Elisabeth Croneborg 
Petra Norman 
 

Nio styrelsemöten har hållits under året 
(17 feb, 16 apr, 20 maj, 11 juni, 21 sep, 
30 sep, 28 okt, 24 nov, 17 dec).  
Samtliga möten är protokollförda.  

Styrelsemöte i dec, från vänster: Robert, Isabella, 
Anna, Birgit, Elisabeth, Magnus, Kelly, Ammy, 
Daniela, Petra och Susin. Ola saknas på bilden.  

Revisorer 
Auktoriserad revisor: 
Ordinarie: Jan Gustafsson/Moore Allegretto 
AB 
Suppleant: Peter Johansson/Moore 
Allegretto AB 

Medlemsrevisor: 
Ordinarie: Ture Rangström 
Suppleant: Augustin Schauermann 
 
Regionala representanter 
Syd: Cristina Gottfridsson 
Väst: Mats Kjelbye 
 

Föreningsstämma 
På grund av coronapandemins utbrott 
beslutade styrelsen att senarelägga 
föreningsstämman till hösten. Stämman 
hölls den 30 september via den digitala 
plattformen Zoom. 
 
Medlemmar 
Ordinarie medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 289 
enskilda medlemmar inklusive medlemmen 
Dramatikerförbundet (DF), som represen-
terar sina cirka 750 medlemmar. 
Debutantmedlemmar 
Vid årets slut var antalet debutant-
medlemmar 20 st. Debutanter betalar halv 
årsavgift och har inte rösträtt på 
årsstämman. 
 

Personal 
Isabella af Klintberg, verksamhetsledare, 
har varit anställd 100% under hela året. 
Ammy Kjellsdotter Åström, regional 
samordnare/förmedlare för CFD Syd, har 
varit anställd 100% under hela året.  
Kelly Wedin, regional förmedlare/assistent, 
har varit anställd 50 % under hela året. 
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Kontor 
Stockholm: Blå Tornet, Drottningg. 85, 
111 60 Stockholm 
Malmö: Kulturhuset Mazetti, Bergsg. 29, 
214 22 Malmö 

 
Personalen i Stockholm har i huvudsak 
arbetat hemifrån från och med mars.  
I Skåne har en kontorsplats i Ystad hyrts 
för att minimera resor för den regionala 
samordnaren/förmedlaren i Syd under 
perioden april-juni och aug-dec. 
 

Ekonomi 
Föreningen erhöll 920.700 kr i 
verksamhetsbidrag från Statens kulturråd, 
520.000 kr i verksamhetsbidrag från 
Region Skåne, och 250.000 kr i 
verksamhetsbidrag från Region Stockholm. 
Projektmedel har erhållits från Region 
Skånes kulturförvaltning för uppdraget 
Manuscoach – en nyckel till stärkt 
manusutveckling med 55.000 kr och 
110.000 kr i riktat coronastöd till 
centrumbildningar för digital omställning. 
Projektmedel erhölls också för projektet 
Manustimmen i Väst (116.000 kr) som fick 
förlängas med anledning av pandemin och 
genomförs under våren 2021. 
 

Coronapandemin 
Året 2020 har på många sätt varit ett 
oroligt år i anledning av pandemin. 
Medlemmarnas arbetsmarknad har 
drastiskt försämrats och många har 
drabbats hårt i och med nedstängningen 
av teatrarna. Restriktionerna har haft 
många uteblivna uppdrag som följd.  

CFD har löpande tagit del av aktuell 
information om restriktioner och råd 
kopplat till Covid-19 och hållit 

medlemmarna uppdaterade vad gäller 
genomförande av uppdrag i skolan mm. 
Dialog har förts med centrumbildningarna, 
Dramatikerförbundet och KLYS. 
Information om stödinsatser och bidrag 
som initierats på nationell och regional 
nivå har löpande kommunicerats till 
medlemmarna. 
 

VERKSAMHET 
 

Medlemsinformation 
Föreningens medlemsbrev Manusfolket har 
mejlats ut med info om verksamheten, tips 
om kompetensutveckling och stipendier 
mm. Under året har omvärldsbevakningen 
fortsatt breddats, tio nyhetsbrev har sänts 
ut. Information om Centrum för dramatik 
har också funnits tillgå externt, bl.a. på 
Dramatikerförbundets och DramaDirekts 
hemsidor. 

 

Kontakter och rådgivning 
Medlemmar har hört av sig till kontoren i 
Malmö och Stockholm med frågor om 
arvoden, uppdrag, arbetsmarknad mm. 
Kontoren har också agerat som bollplank 
för projektidéer, utlysningar och 
finansieringsmöjligheter. 
Bransch och allmänhet har också hört av 
sig för att få råd i olika film-, tv- och 
teatersammanhang, liksom skola och 
andra verksamheter som önskat 
vägledning eller hjälp med planering av 
olika aktiviteter. 
 

Kompetensutveckling 
CFD arbetar aktivt med att initiera och 
utveckla insatser för kompetensutveckling i 
samverkan med andra organisationer. Tips 
på kurser, seminarier och workshops samt 
länkar till filmade seminarier och 
konferenser skickas i nyhetsbrevet och 
länkas till på Facebook. 
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Audio drama – en introduktion, 12 dec 
Manusförfattaren och dramaturgen Gunnar 
Eriksson gav medlemmarna en introduktion 
till audiodrama-området och en inblick i 
ramarna för ljuddramatiskt berättande med 
exempel från svenska och utländska poddar.  
Kursen gavs två gånger, först inom 
projektet Digital omställning på litteratur-, 
dramatik- och serieområdet i Syd och sedan 
för samtliga medlemmar. 
 

Förmedling 
Uppdrag har förmedlats till skolor, 
förskolor, organisationer/föreningar samt 
produktionsbolag inom film och TV. 
Information om förmedlingsverksamheten 
har spridits via hemsida, nyhetsbrev, 
riktade utskick m fl kanaler. Föreningens 
utbud och medlemmarnas workshops och 
föreläsningar har också marknadsförts 
genom externa databaser. 
Centrum för dramatik följer KLYS 
arvodesrekommendationer för uppdrag i 
skolan och Dramatikerförbundets avtal för 
manusuppdrag. I övrigt följs Författar-
förbundets och KLYS minimi-
rekommendationer för framträdanden och 
uppdrag på konferenser och festivaler. 
I Region Stockholm och Region Skåne har 
extra insatser för förmedling arbetats fram 
och genomförts, bl.a. genom deltagande i 
utbuds- och inspirationsdagar för skolan. 
 

Kommunikation 
Ny hemsida under utveckling 
Under året har arbete pågått med en ny 
hemsida och en ny branschinriktad 
katalog. Arbetet har försenats p.g.a. 
pandemin. 
www.centrumfordramatik.se 
I katalogen finns 102 medlemmar 
presenterade. Den används av teater- och 
filmproducenter, skolor m fl. 
Hemsidan innehåller bland annat: 
• Länk till regional sida för CFD Syd 
• Länkar, ex. skol-/lärarresurser, 

utbildningar, organisationer, manus mm 
• Medlemskatalog med presentationer 
• Ett 30-tal aktiviteter, föreläsningar och 

workshops riktade till skolor 
• Förmedlingstexter för olika beställare 
• Pedagogiska resurser för beställare, 

länkar, minimiarvoden  

• Manusordlista för skolan 
• Aktuellt, artiklar om pågående projekt 
• Projektinformation 
• Inspirationsmaterial för skolan 
• Skapande skola-paket för skolan 
• Föreningsinformation 
• Matchningsverktyg (internt) 
• Medlemsintern sida med nyhetsbrev, 

förmedlingsinfo, checklistor kring 
skolbesök, genusfrågor mm. 

www.manusforfattare.nu 
CFD:s hemsida för verksamheten i Syd 
som bl.a. innehåller regionalt utbud för 
barn och unga samt andra insatser 
kopplade till den regionala verksamheten. 
 
Sociala medier 
Centrum för dramatik har två öppna sidor 
på Facebook: Centrum för dramatik och 
Dramatik i skolan. 
Information om CFDs verksamhet finns 
också på kulturutbudssidor som Kulan i 
Stockholms stad och Malmö stads sida för 
Skapande skola. 
 

Barn och unga 

Nyhetsbrev med utbud och inspiration har 
skickats till skolor, bibliotek och fritids-
verksamhet. Kostnadsfri rådgivning och 
planering av skolprojekt har syftat till att 
förmedla uppdrag, höja kvaliteten i projekt 
och sätta fokus på dramatikområdet. 
Skapande skola 
CFD har ett brett utbud och erbjuder 
skolan ett 30-tal olika aktiviteter: 
föreläsningar, klassrumsbesök och 
skapande verkstäder inom skrivande, 
teaterövningar, retorik, manus för film, 
audiodramatik mm. Lärare och pedagoger 
erbjuds också färdiga Skapande skola-
paket, studiedagar med föreläsningar och 
workshops samt material, guider och 
checklistor inför besöken/aktiviteterna. 
Nyhetsbrev Dramatik i skolan 
Två upplagor av nyhetsbrevet Dramatik i 
skolan har sänts ut till skolor och 
kulturutvecklare/kultursekreterare och 
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bibliotekarier i Skåne, Stockholm och 
Västra Götaland och landets skolor och 
kommuner. Nyhetsbrevet syftar till att 
marknadsföra medlemmarna och deras 
verksamheter för skolan och för att 
inspirera kring arbete med dramatik. 
Utbudsdagar m.m. 
Filmkunnighetsdagen Göteborg, 28 jan 
Regionala förmedlare från Stockholm och 
Skåne var på plats för att sprida info om 
medlemmarnas workshops och aktiviteter. 
Inspirationsdag Skapande skola i 
Malmö, 29 jan 
Konferensprogram och mötestorg. 
Information om utbud och Skapande skola-
aktiviteter. Arr: Malmö stad. 
 

Manustimmen 
Manustimmen är en workshop för att öka 
kunskapen om dramatiskt berättande och 
inspirera barn och unga till eget skrivande 
genom klassrumsbesök av dramatiker och 
manusförfattare. 
Manustimmen startade som ett nationellt 
projekt 2019 i Stockholm, Skåne och 
Västra Götaland. Konceptet har fortsatt 
erbjudits skolorna. Det regionala projektet 
i Väst 2020 fick skjutas upp och genomförs 
och redovisas istället 2021. 

Manushandboken 
I projektet har CFD tagit 
fram en skrift om hur 
man skriver manus för 
målgruppen unga och 
deras lärare. Boken har 
skickats ut till alla 
medverkande skolor i 
Manustimmen och har 
fortsatt att spridas. 
Författare: Magnus Lind. 

Folder Manustimmen 
I projektet har CFD också gjort en folder 
som presenterar upplägg samt info om 
projektet. Foldern har skickats ut 
tillsammans med Manushandboken till 
medverkande skolor 2019-2020. 
 

AKTIVITETER 
Majoriteten av alla de mötesplatser, 
festivaler och konferenser där CFD deltar 
ett vanligt år ställdes in med anledning av 
pandemin, exempelvis BUFF Filmfestival i 
Malmö, Audiovisual Days i Göteborg och 

Bibu – Scenkonstbiennal för barn och unga 
i Helsingborg. Några mötesplatser kom att 
ställas om till det digitala formatet, som 
Folk och Kultur och Bokmässan som blev 
tillgängliga digitalt. 
 

Utredningar, remisser mm 
Enkäter 
CFD har genomfört en egen enkät till 
medlemmarna i april. CFD har också 
besvarat enkäter från Region Skåne (två 
enkäter), Region Stockholm och Region 
Västra Götaland. 
Skrivelse till kulturdepartementet 
CFD har tagit initiativ till och samordnat 
skrivelse till kulturdepartementet för att 
påtala det stora behovet av ökade resurser 
till centrumbildningarna (mars 2020).  
Kulturdepartementets  
CFD har tillsammans med centrum-
bildningarna svarat på departementets 
uppföljande frågor kring de extra 
kulturstödens utfall.  
Regional kulturplan för Skånes 2021-
2024 
CFD har lämnat remissvar till planen.  
Kulturrådet 
CFD har deltagit i Kulturrådets 
samrådsmöten under året.  
Region Stockholms kartläggning av 
centrumbildningarna 
CFD har intervjuats inför regionens 
fördjupade kunskapsunderlag om 
centrumbildningarna.  
Kulturstrategiskt program för 
Stockholms stad 
CFD har avgivit synpunkter på Stockholms 
stads kulturstrategiska program.  
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Verksamhet i Syd 
2020 är tredje året som CFD har verksam-
hetsstöd från Region Skåne. Den regionala 
verksamheten startade 2014. Kontoret 
finns i Kulturhuset Mazetti, Malmö. 
Regional samordnare/förmedlare Ammy 
Kjellsdotter Åström har under året arbetat 
på distans och träffat medlemmar och 
regionala samverkansparter och bidrags-
givare digitalt. 
CFD Syd deltar i tre regionala samråd: 
litteratur, film och scenkonst. Samman-
kallande är Region Skånes kultur-
förvaltning. CFD Syd har också deltagit i 
möten om den regionala kulturplanen. 

Samverkan med kommunerna är central. 
Genom nätverk, utbudsdagar och projekt 
har dialogen stärkts med kommunerna. 

Regelbunden dialog förs också med de 
regionala centrumbildningarna i genom 
gemensamma samverkansinsatser, 
mötesplatser och projekt. 

 

Berättelseutveckling i 
hembygdsrörelsen 
Under 2020 har Skånes Hembygdsförbund 
tagit armkrok med CFD Syd och 
tillsammans utvecklat ett projekt inom den 
regionala satsningen Publik- och 
berättelseutveckling på kulturarvsområdet 
med stöd från Regions Skåne och 
processledning från BoostHbg. Planering 
pågår av berättarlabb för appar, guidade 
visningar och vandringar. 
En manusförfattare (medlem i CFD) har 
anlitats för att ta fram prototyper/idéer för 
digitalt berättande om gården Ballingstorp 
utanför Kristianstad, tillgängliga för 
besökare genom appen Shuttle.  
Målet är att utveckla Skånes Hembygds-
förbunds medlemsföreningars berättar-
kompetens så att de vill och vågar utveckla 
och målgruppsanpassa olika berättelser. 
 
 

Manuscoach – en nyckel till 
stärkt manusutveckling 
Ett projekt med stöd från Region Skånes 
kulturförvaltning för manuscoachinsatser 
till filmprojekt i utveckling. Ett samarbete 
med Film i Skåne som kom att utvecklas 
till Manusrummet, ett coachprogram för 
långfilmsprojekt med behov av att stärka 
manus. Fem långfilmsprojekt coachades av 
fem manusförfattare/filmdramaturger. 
Insatsen fortsätter 2021-2022. 

 
Digital omställning på litteratur- 
dramatik- och serieområdet 
Ett projekt tillsammans med Författar-
centrum Syd och Seriefrämjandet med 
stöd från regionen. En tillfällig förstärkning 
av centrumbildningarna med anledning av 
pandemin resulterade i flera digitala 
fortbildningsinsatser för medlemmarna. 

CFD Syds digitala insatser i projektet: 

Hur utvecklar jag nya idéer? 7 okt 
En inspirationsföreläsning i idéutveckling 
och presentationsteknik med Marietta von 
Hausswolff von Baumgarten, manus-
författare och manuscoach. 

Audio drama – en introduktion, 12 nov 
En introduktion till audiodrama-området 
och en inblick i ramarna för ljuddramatiskt 
berättande av manusförfattaren och 
dramaturgen Gunnar Eriksson. 

Presentera dig digitalt 
Kurstillfället fick skjutas över årsskiftet. En 
överblick i det digitala landskapet med tips 
på utrustning, inspelning och upplägg. 
Praktisk kortkurs med manusförfattaren 
Jonas Myrstrand i hur man planerar och 
genomför en digital presentation. 
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Region Stockholm 
2020 är tredje året som CFD uppbär 
verksamhetsbidrag från Region Stockholm. 
Den förmedlande verksamheten riktad mot 
skolor och fritidsverksamhet i regionen 
gick bra under första halvåret för att sakta 
ner under hösten på grund av pandemin. 
CFD har också deltagit i samverkansdialog 
mellan regionen och centrumbildningarna, 
svarat på pandemienkät mm.  

Samarbete med  
Botkyrka kommun 
Samarbetet med Botkyrka kommun 
fortsatte under 2020. Ett tjugotal uppdrag i 
skolor har på så sätt kommit till under 
året.  

Sommar2020  
Tillsammans med Stockholms stads 
evenemangsavdelning genomfördes fyra 
skrivarworkshops i Rinkeby-Kista, fyra 
filmworkshops och fyra manusworkshops i 
Spånga-Tensta för att erbjuda unga 
aktiviteter under pandemin när 
stadsfestivalerna inte kunde genomföras.  
 

Manustimmen  
Formatet Manustimmen som togs fram i 
ett projekt - skolbesök om vad ett manus 
och dramaturgi är, och hur man skriver 
manus - har fortsatt förmedlats under året.  
 

Breddning av arbetsmarknaden 
Under året har CFD utvecklat digitala 
workshops för att medlemmarna fortsatt 
ska kunna arbeta i skolan trots pandemin. 
CFD har även arbetat med kompetens-
utveckling av digitala verktyg för 
medlemmarna. Kompetensutveckling kring 
digitala skolbesök bidrar också till 
möjligheten att lättare nå skolor utanför 
storstadsregionerna.  
 
 
 
 
 

Marknadsföring till skolor m.m. 
Under hösten togs workshops fram på två 
olika teman: ”Halloween” 
och ”Vinterworkshops”. 

 
 

 
 

WORKSHOPS

 BOKNING via kelly@centrumfordramatik.se eller ammy@centrumfordramatik.se

EN SPÖKGAPIS
I HUSET!

WORKSHOP
FÖR 4-9 ÅR

I Fanny Danielssons workshop är alla barn med 
och skapar berättelsen om var hon kommer ifrån, 
den envisa, besynnerliga och ulliga Spökgapisen. 
Samtidigt får alla pröva på slöjdtekniken rulltov-
ning. Snart är hela bordet fullt med nya Gapisar 

och en helt färsk myskuslig saga. 
Material ingår.

2 h, 12.000 krEN Rysligt rolig 
filmworkshop

– FÖR DOM SOM VÅGAR
FÖR 7-15 ÅR

En blodisande workshop med Melker Sundén, där 
deltagarna får prova på att göra sin egen skräck!lm: 
från idé, manuskript och inspelning till visning av 

färdig skräck!lm inför en skrämd publik. 
Vem vågar?

2 tillfällen och totalt 4 h, 
11.000 kr

BERÄTTA OM SKRÄCK
– EN (FÖR) SPÄNNANDE 

      HALLOWEEN-WORKSHOP
FÖR 7-15 år

I Jonas Fröbergs workshop får barnen berätta om 
fantasi-skräck och verklig skräck. Fantasiskräck kan 
vara deras berättelser om zombier, spöken och för 

hemska !lmer. Verklig skräck är berättelser om skräck 
ur sina egna liv. Till exempel: Mitt möte med en orm. 
Också tokiga häxor som gör bort sig, lillasystrar som 

slåss (hemskare än zombiesar) och utklädda 
spöken som råkar PRUTTA!

2 h, 5.500 kr
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Verksamhet i Väst 

Etableringen av CFD:s verksamhet i Väst 
har intensifierats 2020 efter att en 
förstudie genomförts 2019. 

Flera regionala kontakter har stärkts bland 
annat med förvaltningen för 
kulturutveckling på Västra 
Götalandsregionen. 
Regelbunden dialog har förts med de 
regionala centrumbildningarna i Väst 
genom strategiska insatser och möten. En 
gemensam skrivelse har skickats till 
kulturnämnden med önskan om dialog 
kopplad till coronapandemin. 
Flera samarbeten är inledda, bl.a. med 
Manusfabriken och Lindholmen Science 
Park. 
 

Aktiviteter 
Manustimmen i Väst 
På grund av pandemin fick genomförandet 
av projektet med 20 skolbesök/40 
manustimmar skjutas till våren 2021.  
 
Audiovisual Days 
Arrangemanget flyttades till våren 2021 i 
anledning av pandemin. Planering för 
samarbetet genomfördes under 2020.  
 

 
 

Samarbeten 

 
Centrumbildningarna (CB) 
Det stora behovet av ökade resurser till 
centrumbildningarna har under pandemin 
ytterligare förstärkts. 
Centrumbildningarnas lobbygrupp har 
arbetat intensivt under året med 
samordning av centrumbildningarnas 
arbete för höjda anslag. Bland annat har 
en skrivelse till kulturdepartementet 

insänts. Samverkan mellan CB sker också 
på regional nivå, i Stockholm, Skåne och 
Västra Götaland. 
Alla CB nås via den gemensamma portalen 
www.centrumbildningarna.se. 
 

KLYS 
KLYS, Konstnärliga och litterära yrkes-
utövares samarbetsnämnd, bevakar bland 
annat kultursamverkansmodellens 
utveckling i regionerna och de regionala 
kulturplanerna. CFD har bidragit med 
information kring medlemmarnas villkor och 
arbetsmarknad samt med regional 
rapportering och samarbetat kring olika 
remissvar. 
 

Arbetsförmedlingen Kultur Media 
Regelbunden dialog förs genom möten 
med AF Kultur Media kring arbetsmarknad, 
prognoser och arbetsvillkor. 
Nationellt branschråd ord och media 
CFD deltar i branschrådet för ord och 
media som sammanträder två 
gånger/termin.  
Nationellt branschråd film  
CFD deltar i branschrådet för film som 
sammanträder två gånger/termin.  
Regionalt branschråd film och scen 
CFD Syd deltar i de nybildade bransch-
råden för film och för scen i Skåne. 
Rådet för kulturarbetsmarknaden 
Isabella af Klintberg har under 2020 varit 
ordinarie representant för centrum-
bildningarna i rådet. 
Regionala möten med AF Kultur Media 
AF Kultur Media har omorganiserats i flera 
steg så verksamheten inte längre 
organiseras regionalt och de regionala 
mötena därför utgått. 
 
Dramatikerförbundet (DF) 
CFD har ett nära samarbete med DF, bl.a. 
inom juridisk rådgivning, informations-
utbyte, gemensamma aktiviteter och 
internationell bevakning. 
DramaDirekt.se 
DramaDirekt.se som är Sveriges största 
pjäsbank med nutidsdramatik, har under 
året uppdaterats, utökats och blivit mer 
användarvänlig. Från pjäsbanken finns det 
en direktlänk till CFD. 
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Scensverige – Swedish ITI 
Centrum för dramatik är medlem i 
Scensverige – Swedish ITI och 
representerade i föreningens styrelse 
genom styrelseledamoten Robert Jelinek. 

 
Svenska Assitej 
Under året har Centrum för dramatik sökt 
och beviljats medlemskap i Svenska 
Assitej.  
 

Övriga samarbeten 
CFD samarbetar med en rad bransch-
organisationer och nätverk kring 
informationsspridning, mötesplatser etc. 
Nationellt bl.a. med Bibu – scenkonst-
biennal för barn och unga, Scenkonst-
biennalen samt SFI:s Kreativa Europa Desk 
MEDIA. 
Regionalt bl.a. med Film Stockholm, Film i 
Skåne, BoostHbg, Manusfabriken, 
Kulturakademin, Den Danske Filmskoles 
Efteruddannelse m fl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm den 26 maj 2021 
 
 

Verksamheten 2020 har genomförts med bidrag från: Kulturrådet,  
Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. 

 


