Protokoll styrelsemöte den 9 oktober 2017
Riksteatern Värmland

Närvarande: Angelica Rage
Anita Olastuen
Ulla Lundahl
Rolf Pettersson
Krister Lönn
Kjell Larsson
Hans Nordström
Ingemar Nordström
Birgitta Höber-Ekåsen
Magnus Moberg.
Icke närvarande: Birgitta Nordling Olsson

§ 68. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande
§ 69. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 70. Val av justerare
Magnus Moberg valdes till justerare
§ 71. Föregående protokoll
Godkändes
§ 72. Verksamhetsplan
Styrelsen går igenom Angelicas förslag till ändringar och förenklingar av
verksamhetsplanen, bl.a. med aktiviteter som är mätbara. Leif och Gunilla finslipar
verksamhetsplanen och gör en prioritetsordning och vem gör vad. Ev ta med kongress
2019. Egen punkt nästa styrelsemöte.

§ 73. Vision 2022 – riktlinjer för visionsarbete

Trendspaning/fokusområden – Leif och Gunilla gör under hösten besök i
teaterföreningar. Ev. kan Marta vår praktikant göra enkät.
Efter nyår planeras visionsarbetet vidare.
§ 74. Budgetavstämning 3 kvartal
Överskott än så länge, bland annat pga barn- och unga-överskott.

§ 75. Rapporter
Angelica - inga rapporter
Leif – Projektet Kära här i Kristinehamn, ny projektledare för förra sa upp sig. RtV och
NBV ställer krav på att projektet fungerar.
Culture Crew – arrangörskap för unga genom skolprojekt. Lyckat i Danmark, Norge och
påbörjas på flera håll i Sverige.
Workshopsutbudsdag, kommer att vara 30 november.
Utbudsdag i Vänersborg, ev samarbete. Arrangörsutveckling Kultur i Väst, om
Regionen är på. Utbud Kurser
Gunilla – Anbud Live. Kansliet besökte Stockholm, Anbud Live för unga, vuxna och
workshopdag deltog Marta i. Gunilla och Leif även möte kring utbudsdagen 3 feb.
Kulturparlamentet – Gunilla skickar inbjudan vidare till styrelsen. Om någon är
intresserad så kan RtV betala avgiften på 240 kr.
Kultur och hälsa – Föreläsning av Gunnar Bjursell
Marta – Demokratins gränser tillsammans med Karlstads Riksteaterförening med fler,
se vår hemsida. Har också egen Facebooksida.
Marta följde med distriktsansvariga Marie på kommunbesök till Årjäng och Arvika.
Övriga
Under (är jag)Bar – unik föreställning i Säffle
§ 76. Övriga frågor
Nästa möte: Ev bjuda valberedning, men kanske räcker med januari-mötet.
Julbord flytta mötet till 14 dec. kl 18.00.
Nästa AU Budget.
§ 77. Mötets avslutande

