Protokoll Styrelsemöte den 20 augusti 2018
Adam från Riksteatern nationellt inleder kl 18, då han ska med tåg senare på kvällen.
Adam tar upp regionala styrelsens uppgift. Arbeta utifrån det som måste göras och sen också gå ut ifrån
lust och det som man känner för. Vi pratar också om kommande motionsförfarande.
§ 81.

Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Angelica Rage

§ 82.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 83.

Val av justerare
Margot Wiksten valdes till justerare

§ 84.

Föregående protokoll
Godkändes

§ 85.

Ansökan Region Värmland –
Leif redogör för inlämnad prel. ansökan som ligger till grund för stöd från Region
Värmland. Verksamhetsplanen diskuteras och behandlas 17 september och Gunilla
kommer att delta och svara på frågor. Marta skickar tidigare anteckningar till Gunilla.

§ 86.

SPARSE – Ett Creative Europe-projekt
Träff i mars 2019. England, Spanien, Italien, Estland, Litauen. RV dans och RtV. lägger
25.000 var. RtV söker medel till representation vid träffdagarna 12-15 mars.

§ 87.

Kultur på Landsbygd – projektansökan
Sen vi lämnat in ansökan i juni fick vi veta att endast 50% finansiering från Regionen var
möjlig, dock har vi möjlighet att redovisa de ideella timmar som
föreningsmedlemmarna lägger ned vid våra arrangemang, så vi behövde bara lägga till
detta i vår ansökan. Vi ändrade vår ansökan från 3 år till 1 år i fall landstings/regionsammanslagningen och stundande kulturnämnd har annan syn på projekt- vs.
verksamhetsstöd.

§ 88.

Styrelsens arbete representation, föreställningar, Anbud Live etc.
Marta och Birgitta åker till Anbud Live för styrelsens räkning, anmäler sig själva. Gunilla
skickar inbjudan till Marta.
Hela AU åker till Uppsala på Mellansverigeträff, Gunilla anmäler till Anneli.
Vi går igenom höstens program och ser till att ha representation på
Riksteaterföreningarnas föreställningar runt om i Värmland. Gunilla skickar ett mejl

och förvarnar om att styrelsen gärna går gratis i mån av plats, men att de kan fakturera
RtV om de vill.
§ 89.

Kongress
Antalet frivilliga till kongressen kan röra sig om ett 30-tal.
Motionsarbetet
Vi tror inte att våra föreningar har behov av stormöte med motionsskrivning, det känns
bra att vi regionalt kan stötta i detta och också hålla koll om flera tycker lika så att flera
går ihop i länet eller över länsgränserna, vi diskuterar väl detta även vid mellansvenska
ordförandemötet i Uppsala i november. Efter styrelsemöte med Adam från nationella
styrelsen på besök så gör vi ett utskick till föreningarna där vi ber dem jobba med
motioner under hösten och tipsar dem om att använda oss som resurser i arbetet, vi
skickar också med Charlys lathund. Avstämning i november (ev 10 nov på Marie-mötet)
och sen ordförandeträff med lokala föreningarna i början av dec. Sen sammanställer vi
motioner i god tid innan deadline.

§90.

Rapporter
Ekonomisk rapport halvårsrapport
Att vi ligger minus beror på styrelseseminariet som skedde första halvåret och detta
kommer att jämna ut sig över helåret. Vi har också ett överskott om det skulle vara så att
verksamheten går med underskott.
25 djupintervjuer om flyktvägar, konstutställning i alla kommuner.

§91.

Övriga frågor


Västanå där vi ses för höstupptakt



Leif gör dragning på Höstupptakten om att det blir kongress



Teaterföreningshelg Örebro 12-13 oktober för den som vill, kostar dock pengar



Utbudsdag för små och mellanstora scener i Vänersborg. Litet gäng från
Värmland.

§92.



Valkampanj för den som vill finns affischer från Riksteatern



Presskonferens hålls 4 september på bibliotekshuset



Insändare, Angelica knåpar på ev insändare om kulturfrågan

Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad den /

Ordförande

Sekreterare

Justerare

