Protokoll styrelsemöte den 6 november 2017
Riksteatern Värmland
Frånvarande: Kjell Larsson, Magnus Moberg, Leif Persson

§ 78. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Angelica Rage
§ 79. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor
§ 80. Val av justerare
Hans Nordström är justerare
§ 81. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat till styrelsen och godkänns med tillägget att
Kongress 2019 ska stå på dagordningen vid varje möte något som missats denna gång.
§ 82. Verksamhetsplan
VP är justerad enligt styrelsens önskemål och läggs till godkännande av årsmötet. En
fråga uppstår om Barn o unga i punkt 3.2 om det även kan inkludera övriga arrangörer.
§ 83. Budget
Styrelsen godkänner budgetförslaget.
§ 84. Publikutvecklingsstöd (småplatsstöd)
Gunilla redogör för Riksteaterns förändringar i det som kallats småplatsstöd.
Riksteatern kallar det nu Publikutvecklingsprojekt och Riksteatern Värmland kommer
att göra en projektansökan för att kunna erhålla det stöd som brukar ingå i Kultur på
Landsbygd med 72.000 årligen. Styrelsen tar del av ansökan som ska in i december.
Projektansökan ska falla in i Riksteaterns spår omkring jämställdhet, mångfald eller
dans. Fråga om Riksteatern ska styra innehåll på detta sätt uppkommer.
§ 85. Framtidsforum
10 dec är Framtidsforum i Örebro. Där följs beslut från Kongress upp inför kommande
Kongress i Karlstad 2019. Hans Nordström är intresserad av att följa med som
representant för styrelsen.
§ 86. Little History

Projektet har fått klartecken från Länsstyrelsen och inväntar besked från Regionen
samt Kulturrådet.
§ 87. Möte Mellansverige
Ordförande- och konsulentmöte äger rum 17-18 november och kommer bl.a. att
behandla digitala utsändningar, dans mm. Ingemar, Leif och Gunilla med Marta
kommer att delta.
§ 88. Julbord
14 december 18.00. Julbordet kommer att serveras på Dömle Herrgård med ett kort
möte innan eller efter beroende på sittningens starttid.
§ 89. Rapporter
Angelica – inga rapporter
Leif – mejlar rapport
Gunilla – kansliet kommer att ha möte med valberedningen
-avslutad, lyckad dansturné med Cheap Date Dance från England i
samarbete med Region Värmland. Kommande kurser i arrangörskap i Säffle och
Torsby.
Övriga
Hans Nordström har tillsammans två dansare gjort en dansföreställning kallad Typiskt
alltså! om normer.
Teaterföreningarna rapporterar om föreställningar som varit och är kommande.
Wermland Opera har inte lagt till KpL-loggor på sina affischer till Rudskoga, Gunilla
kollar detta med Fredrik Sjöstedt på WO.

§ 90. Övriga frågor
-Folk och Kultur. Styrelsen beslutar att vi kan gå in med 2000 kr till en monter på Folk
och Kultur samt att en av Riksteaterns Värmlands anställda som representant på
mässan.
- Januarimöte mm. Berit Högman och Anna Selvåg vill komma på besök den 22 januari
så vi lägger kommande möte då. Gunilla gör mötesplan för 2018 utifrån årets antal
möten.
- Utbudsdag. 3 februari är det utbudsdag i Västerås. Styrelsen vill komma med och
Gunilla hör med de frånvarande och anmäler om RtV kan stå för kostnaden.
§ 91. Mötets avslutande

Mötet avslutas

Karlstad den:

Ordförande Angelica Rage

Sekreterare Gunilla Fält

Justerare Hans Nordström

