
 
 
Svar på motion 2 ang avdelningstillhörighet för maskörer och maskdesigners. 
 
Motionären med många undertecknande yrkar på att maskörer och maskdesigners byter 
avdelning till avdelning 114 scenograf och kostymdesignavdelningen 
 
Avdelning 115 är hemvist för yrkesgrupper som både har ett tekniskt hantverkskunnande 
och en konstnärlig kompetens. Avdelningen har under många år drivit frågan om konstnärlig 
status för våra medlemmar och kunde efter avtalsrörelsen 2020 se resultat av vårt arbete. 
Designyrkena kom med som konstnärlig personal (grupp 2a) i intuitionsteateravtalet.  
 
Avdelningens styrelse ser tydligt att processen för att få till bra arbetsförhållanden och lön 
för våra medlemmar nu går in i en ny fas där vi tillsammans har att upparbeta nya sätt att 
prata om våra yrken med våra arbetsgivare och hur arbetsförhållanden kan förbättras för 
samtliga medlemmar. Vi är trygga i att avdelning 115 kan och har representerat alla 
medlemmar på ett bra sätt och har under en lång tid verkat för konstnärlig status för våra 
medlemmar och är övertygade om att vi även framgent kommer vara framgångsrika i att 
skapa dom bästa förutsättningarna för våra medlemmar att verka i sitt yrke. 
 
Yrkesavdelning 115 har inte mandat att besluta vilken avdelning förbundets medlemmar 
fördelas till. Motionen kan inte behandlas då det enligt förbundets stadgar är 
förbundsstyrelsen som tar beslut om vilken avdelning medlemmarna ska tillhöra. 
Avdelningsstyrelsen tar frågan på stort allvar och vill genom att kontakta förbundsstyrelsen 
och föreslå att en arbetsgrupp tillsätts med representanter från förbundets 
organisationsgrupp samt avdelning 115 och 114 genomlysa frågan från så många håll som 
möjligt inför en eventuell förändring av maskörers och maskdesigners 
yrkesavdelningstillhörighet. 
 
 
§7 Yrkesavdelning  
 
Moment 1 Medlemskap i yrkesavdelning 

Förbundets medlemmar indelas efter yrkestillhörighet i yrkesavdelningar enligt 
beslut av förbundsstyrelsen.  För bildande av yrkesavdelning krävs minst 200 
medlemmar.  Förbundsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, medge 
undantag från sistnämnda krav. 

 
Förslag till beslut: 
Avdelningsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
 

- Att avslå motionen 
- Att uppdra åt den nya styrelsen att initiera ett arbete med förbundsstyrelsen kring 

maskörers och maskdesigners yrkesavdelningstillhörighet. 


