Protokoll
Styrelsemöte seminarium Sunne
5 maj 2017
§ 30

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage

§ 31

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 32

Val av justerare
Anita Olastuen valdes till justerare

§ 33

Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 34

Ansökan Region Värmland
Leif förbereder ansökan som tas upp för godkännande på AU 1 juni.
Verksamhetsplan utan aktiviteter medföljer.

§ 35

Uppdrag Region Värmland
Ändringsförslag som styrelsen kom fram till under seminariet sammanställs av
verksamhetsledaren och lämnas till kulturchef Ulf Nordström.

§ 36

Remissvar ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop”
Inkommande förslag under seminariet formuleras i ett remissvar. Remissvaret
tar också hänsyn till åsikter från Riksteatern och andra konsulenter i landet.
Förslag på remissvar behandlas i första hand på kommande AU. Sista inlämning
är 14 juni.

§ 37

Delegationsordningen
Styrelsen föreslår ändringar i delegationsordningen. Dessa fastställs vid
kommande styrelsemöte.

§ 38

Kommande möten
Gunilla skickar ut mötesplan till styrelsemedlemmarna.

§ 39

Rapporter
Angelica
Möte på Hallunda ordförandeträff
Leif
Bilda – Kulturkompis

Möte med Västra Götaland kring arrangörskap, arrangörsutvecklare på Kultur i
Väst för att berätta om KpL. Vad är kvalitet? Problematisera begreppet.
3 studenter har jobbat med ansökan för Little History.
Möte med internationella nätverket i Edinburgh.
Leif medverkar i panel på Scenkonstbiennalen, seminarium om Kultur för hela
landet.
Gunilla
3 studenter har jobbat med föreställningen Landet inuti
2 st kurser har ägt rum sen senast.
Turné med Ewert Ljusberg, Västanå 10 föreställningar mm.
Övriga
Clowner utan gränser i Säffle 8 juli.
Gunilla skickar ut förfrågan om Wiehe spelar Dylan och Under(är jag)Bar ifall
andra teaterföreningar är intresserade av detta.
§ 40

Övriga frågor
Verksamheten kan rapportera om kommande evenemang som även andra
styrelsemedlemmar kan gå på. T.ex. Anbud Live. Skicka vidare info från
Riksteatern.

§ 41

Mötets avslutande
Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage
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