Protokoll
Styrelsemöte måndag 27 mars
Lagergrens Gata 2, 18.00

§ 21

Mötets öppnande
Mötet öppnas

§ 22

Godkännande av dagordning
Tillägg punkt 25 B. Om bokslutet.

§ 23

Val av justerare
Rolf Pettersson valdes till justerare

§ 24

Föregående protokoll
Godkännes

§ 25
§25 B

Verksamhetsberättelse
Budget kommer att revideras, arrangörsstödet till Barn och unga uppgår endast till
60 000. Styrelsen ändrar den tidigare beslutade budgeten på så sätt att omslutningen
minskas med 60 000 kr. Efter genomgång av verksamhetsberättelsen beslutar
styrelsen att lägga fram den för fastställande vid årsmötet.

§ 26

Seminarieresa
4-5 maj istället för Cornwall besöker vi Selma Spa.
Genomgång och presentation av nya styrelsen.
Överenskommelse med Region Värmland.
Kulturrådet, remissvar om kultursamverkansmodellen.
Styrelsemöte fredag eftermiddag.
Styrelsen godkänner förslaget. Gunilla skickar inbjudan till föreslagen styrelse.

§ 27

Rapporter
Ordförande
Lugnt på ordförandefronten. Lars deltog inte på Arena-träff, det gjorde vice ordf.
Arenaträffen har fortfarande problem med folkrörelsen och att tillvarata dess
kompetens, enligt deltagarna från Värmland.
Leif
Ny anställd via Riksteatern Värmland (i stället för NBV) i Kristinehamns Äga Rumprojekt Kära Här. Minsta möjliga administration, men bra för Riksteatern Värmland.
Kontrakt upprättat som fråntar ansvaret vid problem med anställningen i övrigt.
Studenter från KAU jobbar med ansökningar, bla. Till Asads projekt Little History. Asad
var med på radion, Leif hjälper till med hans asylansökan mm. De gör också lathund för
ansökningar.
Leif på möte med småplatsstöd. Oro för stödets framtid från Riksteaterns sida.
Gunilla
Studenter från Kulturvetarprogrammet jobbar med Landet Inuti Molkom 3 maj.

Kurser 24-25 april. Facebook i Sunne i samarbete med Sunne kommun. Sekreterarordförandekurs på Kronoparken i samarbete med ABF.
Satsning på dans i samarbete med Kulturutveckling för dans i v. 44.
Övriga
Årsmöte: antal anmälda. Gunilla sammanställer.
Clowner utan gränser, fri föreställning i Säffle
Gemensamt biljettsläpp Riksteatern i juni
§ 28

Övriga frågor
Ann-Christine Janhagen deltar i sitt sista möte efter 20 års deltagande i Riksteatern
Värmland. Hon har skrivit en Haiku-dikt åt nuvarande och gångna styrelsevänner och
tackar så mycket för sig. Styrelsen tackar förstås Ann-Christine som nu flyttar till
Skåne.

§ 29

Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad den

Lars Håkansson
Ordförande

/

Rolf Pettersson
Justerare

Gunilla Fält
Sekreterare

