Protokoll
Styrelsemöte
14 juni 2017

Styrelsemöte på restaurang Newroz på Kronoparken. Sommaravslutning med efterföljande konsert
arrangerat av projektet Kultur på Lika villkor (KRP- Kultur), där Riksteatern Värmland är delägare.
Icke närvarande: Birgitta Höber-Ekåsen o Magnus Moberg.
§ 42 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Angelica Rage
§ 43 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 44 Val av justerare
Krister lönn
§ 45 Föregående protokoll
Protokollet godkändes
§ 46 Ansökan Region Värmland
Ansökan godkändes och skickas nu in till Region Värmland
§ 47 Remissvar ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop”
Styrelsen håller med Region Värmlands remissvar som stöder våra åsikter och
reflektioner, därmed skriver Riksteatern Värmland inte något eget remissvar.
§ 48 Delegationsordningen
Delegationsordningen har ändrats enligt föregående mötesdiskussion och godkänns av
styrelsen.
§ 49 Little History – projektansökan
Filipstad Hagfors Torsby är intresserade. Ansökan skickas in till RV. Varje kommun söker
pengar och stödjer projektet. Styrelsen står bakom ansökan.
§ 50 Elevarrangörer
Styrelsen tar del av den föreliggande projektansökan gällande elevarrangörer.
Projektet söks via Riksteatern Värmland och Region Värmlands samarbete Kultur i
Skolan. Styrelsen står bakom förslaget. Leif skickar ut även via mejl.
§ 51 Höstupptakt
Styrelsen beslutar om 2 fri biljetter a’ 320 kr per styrelsemedlem till tillfället med
höstupptakt 27 augusti på Västanå teater.
§ 52 Kommande möten

Styrelsen planerar att mötet 9/10 sker i Kristinehamn för att ta del av projektet Kära
här.
§ 53 Rapporter
Angelica, ordförandemöte Hallunda med oenig samling.
Gunilla skriftlig rapport, Leif mejlar
Krister rapporterar om Kalas i parken 8 juli.
Visprogram med Wiehe o Dylan-sånger ingen spelning i Torsby i höst.
§ 54 Övriga frågor
DalaFloda, 17-18 november: Mellansverigeträff med konsulent + två förtroendevalda.
Ingemar, Angelica o Anita vill.
Radioreklam – möte med Rasmus för att spåna förestående radioreklam i höst.
§ 55 Avslut

Tack för maten och avslut.

Karlstad den:

Ordförande Angelica Rage

Sekreterare Gunilla Fält

Justerare Krister Lönn

