Protokoll
Styrelsemöte söndagen 29 januari 2017
Lagergrens Gata 2
Närvarande: Lars Håkansson, Hans Nordström, Rolf Pettersson, Krister Lönn, Ingemar Nordström,
Birgitta Ernebrant, Ann-Christin Janhagen Olsén, Ulla Lundahl, Anita Olastuen.
Leif Persson, Gunilla Fält,
Ej närvarande: Birgitta Höber Ekåsen, Magnus Moberg

§1

Mötets öppnande
Lars öppnar mötet

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§3

Val av justerare
Hans Nordström

§4

Föregående protokoll
Valberedningen tar fram förslag på ordförande till årsmötet.
Föreställningen ”Den lille prinsen” ges på arabiska i ett samarbete mellan Arabiska teatern
och Riksteatern. Kristinehamn avser att visa föreställningen i oktober. Något för andra att
haka på?

§5

Zouqaq
Leif visar filmen om Zouqaq. Projektet är nu avslutat men kan fortsätta i annan version.
Projektet förlängdes och Slutrapporteras nu. Eftersom Leif gick in i projektet för att stödja
upp projektledaren, så gick Postkod-lotteriet med på att bistå med medel för arbetet. Stödet
gick till Riksteatern Värmland och pengarna kan användas till att fortsätta jobba med
workshops.

§6

Seminarieresa
Två förslag diskuterade. 3-7 maj i London eller under v 18 i Norrköping, då är det
scenkonstbiennal där.

§7

Årsmöte
8 april, biblioteket Torsby. Kallelse ska skickas ut direkt.

§8

Rapporter
Ordförande
Inget att rapportera

Leif

Projekt inom ”Äga rum” med folkbildarna Värmland. Riksteatern Värmland har fått
ersättning för arbete med ansökan, tjänst tillsätts nu.
Zouqaq – spaavslutning.
Projekt på gång gentemot elevarrangörer tillsammans med Region Värmland med skolorna.
Inte klart ännu vilka kommuner som kan ingå.
Det har varit en lyckad presskonferens inför teaterföreningarnas vårutbud med stora artiklar
i länstidningarna.

Gunilla
Under våren anordnas tre kurser på tema, Mer publik, sociala medier, sekr/ordförande.
Utbudsdag i Västerås 11 februari, full buss från Värmland. Värmland har gjort mycket av
förarbetet inför Utbudsdagen.

Övriga
Inställd Dollywood i Kristinehamn
Fullsatt Emil Jensen med premiär i Karlstad.

§9

Möten under året
27/2 Agneta Blomqvist från nationella styrelsen kommer på besök. Styrelsemötet börjar
därför redan kl.17.00.
Vårens möten fastställs. Gunilla skickar ut mötesplan 2017.

§ 10

Mötets avslutande
Lars avslutar mötet och tackar deltagarna.

Karlstad den /

Lars Håkansson
Ordförande

Hans Nordström
Justerare

Gunilla Fält
Sekreterare

