Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2014-04-28
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§ 41

Sammanträdets öppnande
LH öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet. Den nya styrelsen och
Gunilla Fält presenterade sig.

§ 42

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 43

Val av justerare
Till justerare valdes Ann-Christine Janhagen Olsén.

§ 44

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 45

Projektsituationen
KpL hade styrgruppsmöte den 22/4. Ulrika Johansson slutar sin projektledartjänst den
30/4 p.g.a. att tjänsteledigheten inte kan förlängas. Ny projektledare är Gunilla Fält.
Ulrika kommer att jobba en dag i veckan under maj månad. Riksteatern Värmland
arbetar också för att få projektet permanent.

BpH:s arrangörsgrupp på Wåxnäs genomförde sitt första arrangemang den 11/4. Det
var föreställningen ”Kejsarn av Epplerum” av och med Jäders Teater. Lokalen
Kaffekällar´n var fullsatt (35 pers.). Projektet jobbar nu med att utveckla kontakterna
mot unga. Under hösten kommer det även att genomföras en levande
adventskalender på området. Projektledaren och styrgruppen jobbar också med att
formulera modell och metod som kan vara användbart på andra platser. Ev ska
projektet öppna upp för ett samarbete med Cullbergbaletten och lokala
grupper/områden.

§ 46

Ansökan till Region Värmland
Styrelsen gick igenom ansökan om årsanslag. Styrelsen var ombedd att överlämna
färdigställandet av ansökan till LH och LP då den skall vara inlämnad redan den 15 maj.
Styrelsen önskade i första hand möjligheten att komplettera ansökan efter ytterligare
granskning vid seminariet den 24-25/5. Är detta mot förmodan ej möjligt vill man se
ansökan via mejl innan inlämning. Styrelsen hade bland annat några redaktionella
anmärkningar samt eftersökte en rubrik som omfattade teaterföreningarna.

§ 47

Styrelseseminarium 24-25 maj på Apertins herrgård, Kil
Den 24-25 maj genomför Riksteatern Värmland ett två-dagars styrelseseminarium på
Apertins Herrgård Hotell & Konferens. Inbjudan kommer senare. Seminariet börjar och
slutar med lunch. Efter lunchen dag två är det styrelsemöte. Förslag på upplägg och
innehåll är följande:
- Projekten BpH och KpL:s framtid? Övergripande tankar om projekten.
- Lars Håkansson redovisar material från Riks kring marknadsföring
- Diskussion om styrelsens uppgifter och arbete.
- Diskussion om Riksteatern Värmland kan/ska ha en större roll i
teaterföreningarnas arrangemang?
- Hur få mer publik på arrangemangen och vilka är våra målgrupper?
- Förberedande diskussion kring kongressen 2015. Vad vill vi förändra? (Handlingar
och förslag från nationella styrelsen beräknas komma tidigast i november 2014.)

§ 48

Delegationsordning
Gällande delegationsordningen ses igenom. Vi beslutar att godta den utan ändringar.
(Delegationsordningen bifogas detta protokoll.)

§ 49

Förslag på skriftlig arbetsordning för RT Värmlands styrelse
Förslaget kommer att bearbetas på styrelseseminariet 24-25/5.

§ 50

Rapporter
Rapport från BpH Fas 3
SWB var inte närvarande men UJ rapporterade om nuläget i projektet.
Den 25/4 anordnades ett möte på, och i samarbete med, Kristinehamns
konstmuseum. Med en bra bredd med både tjänstemän och konstutövare var dagen
lyckad. Bra kontakt med Karlstads kommun konstaterades.
28/4 hölls seminarier på temat kultur och hälsa med professor Gunnar Bjursell. Detta
var ett samarbete med Karlstads kommun och Karlstads universitet.

Rapport från projektledaren KpL 2 Fas 3
UJ läser upp månadsrapport om projektet. UJ har deltagit på teaterdagarna i
Stockholm, Riksteatern Värmlands årsmöte i Hagfors den 15/4 samt på IKA (Ideell
kulturallians Värmlands) årsmöte.
Kontakten med HSSL utvidgas genom att projektledaren UJ nu är invald i deras
styrelse. Vi hoppas därmed på ett ökat samarbete.
Den 10/4 besökte projektledaren Årjängs publikförenings styrelse. Det var ett positivt
möte där föreningen kommer att arbeta för att starta en teaterförening.
Arrangörerna i Stensdalens ordenshus, Munkfors, har visat intresse på att bilda en
teaterförening i kommunen. Nytt möte den 29/6.
Kultur på Landsbygd har haft styrgruppsmöte och SAMSAM Värmland har haft
årsmöte den 22/4. Vi har den 24/4 skickat ut höstens Kulturprogram till deltagarna i
projektet.
Boel Henckel arbetar med utvärderingen av projektet Kultur på Landsbygd Fas 1, 2 och
3. Samtliga faser kommer att ligga med i utvärderingen. Utvärderaren har deltagit på
styrgruppsmöte, SAMSAMs årsmöte samt utbildningen Mera Medlem.
En utbildning i att få fler och aktivare medlemmar ”Mera Medlem” hölls den 24/4 kl
18. I IOGT-NTO-lokalen, Rudstorget 28, Karlstad. Studieförbundet NBV stod som värd
och Henrik Lundh från Riksteatern var föreläsare/processledare. En mycket lyckad
utbildning med 14 deltagare. I augusti kommer vi att genomföra utbildningar i
styrelsearbete och verksamhetsplanering. Den 23/8 har vi utbildningar i ordförande,
sekreterare, kassör och valberedningsfunktionen och den 24/8 är det utbildning i
verksamhetsplanering.
Konsulenten
Konsulenten frånvarande pga sjukdom.
Ordföranden
9-11 maj besöker LH och LP ordförande- och konsulentträff i Umeå.
Teaterföreningarna
Arvika teaterförening:
Den 13 maj Kung Domalde. Under sommaren kommer Teater Albatross föreställning
Helig ev sättas upp i hamnen. Man väntar på besked ang. Ritz som är uppskjutet till
hösten. Till Palladium kommer Ika Nord i höst med en föreställning. Man vill också
boka exempelvis ”En gubbjävel” m.fl. men måste avvakta beslut ang. Ritz scen, vilket
gör hösten osäker. Som skolföreställningar planeras föreställningen ”28 februari”.
Karlstad teaterförening:
Den 12 maj spelas Kung Domalde, Västanå teater. 14 maj samarbete med VäseFågelviks församling, föreläsning av Lars Björklund. Höstens program är nästan klart
med Gudshjälmen, Scarabé, På rätt sida om OK och Bröderna Marx. Den 6 dec
teaterresa till Göteborg och Kristina från Duvemåla. Andra tilltänkta föreställningar är
Världens lyckligaste kycklingar och Sitaraha.

Forshaga teaterförening:
Elvismusik var ingen succé och inte så bra heller. I höst planeras 2 föreställningar med
talteater i Deje Folkets hus där det också serveras mat.
Säffle teaterförening:
Kung Domalde den 11 maj. I slutet på sommaren en bussresa till Karlstad och Sound of
Music. Man planerar i höst Ta det rätta med Cloetta, Hedda Gabler. Man samarbetar
med Skapande skola och ger 4 st föreställningar av Ingen fattar utom vi. Samarbeten
sker med Åmåls teaterförening och till hösten ska man dit med buss för att se
Gudshjälmen. Man planerar också Kultur på landsbygd-föreställningar.
Hagfors teaterförening:
Älskade Elvis med Panikteatern, mycket bra. Ny ordförande i föreningen som inte
riktigt kommit igång. Man planerar Gudshjälmen. Positivt med RTVs årsmöte med
Sitaraha som man tyckte var mycket intressant och bra. Eventuell teaterresa till Nora
planeras.
Kristinehamns teaterförening
Väntar på besked ang. Christinateatern som bollas på kommunen. Man har inte räknat
med att kunna spela där till hösten när man planerat programverksamheten.
Höstupptakten blir en teaterresa till Stadra utanför Nora, en pjäs av Agneta Pleijel
spelas där. En kulturdebatt inför valet 14 september inleds med föreställningen
Koalitionen. I september Kristinehamns kulturkalas med bl.a. Bakis i burkan. Man vill
att Sitaraha spelas i skolor. Hoppet förutsättning, en föreläsning som ev.
samarrangeras med Svenska kyrkan. I höst planeras också föreställningar med bl.a.
musikerna från operan.
§ 51

Övriga frågor
Vi ser över adresslistan. Reseräkningar ska undertecknas även om en fast rad saknas
för detta. Det är möjligt, och kanske mer praktiskt, att lämna rapport för flera resor på
en gång.

§ 52

Nästa möte samt mötets avslutande
Nästa möte är i samband med seminariet på Apertin den 25 maj.

Karlstad den 28 april 2014.

………………………………………
Lars Håkansson
Ordförande

………………………………
Gunilla Fält
Sekreterare

………………………………………
Ann-Christine Janhagen Olsén
Justerare

