Protokoll
Styrelsemöte lördag 16 maj kl 13.00, Berlin, Tyskland
Riksteatern, Karlstad
Närvarande:
Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Ulla Lundahl (UL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Rolf Pettersson (RP)
Jenny Westling (JW)
Magnus Moberg (MM)
Krister Lönn (KL)
Anita Olastuen (AO)
Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen, Hans Nordström (HN)
Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP), Susanne Berggren
(SB)

§ 48

Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande

§ 49

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 50

Val av justerare
Ann-Christine Janhagen Olsén valdes att justera protokollet

§ 51

Förgående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§ 52

Koordinator fria grupper
Jenny och Leif ser över en ev. spetsning. I övrigt godkänns projektet.

§ 53

Skrivarverkstad för nyanlända
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 54

Kultur på Landsbygd
Riksteatern Värmland kommer inför ansökan 2016 till RV ta in projektet i
verksamheten.

§ 55

Berättelser på Hemvägen
Kommer att ansöka projektmedel för en del av 2016 för att slutföra projektet.
Inför framtiden kommer kansliet tillsammans med samverkanspartners
undersöka förutsättningar för nya projekt med utgångspunkt i erfarenheterna.

§ 56

Preliminär verksamhetsplan 2016
Godkändes med de ändringsförslag som förelåg.

§57

Preliminär budget 2016
Godkändes

§ 58

Ansökan Region Värmland
Godkändes

§ 59

Rapporter
Ordf.
Ordförande gjorde en dragning av de beslut som togs vid
kongressen.
Projektledarna
Susanne berättade om läget i projektet Berättelser på Hemvägen
Boel Henckel har ställt samman ett preliminärt resultat av sin
utvärdering av Kultur på Landsbygd.
KpL har arrangerat en mediekurs i Råda ordenshus. Kursen hade
ett 15 tal deltagare
Konsulenten
Har haft ett möte med Nina Höjdefors och diskuterade framtida
samverkan
Träffat Södra teatern med Scalateatern för att söka skapa
samverkan inför framtiden.
Konsulenten hälsade våren välkommen vid Valborgsfirandet i
Molkom
Har medverkat vid en diskussion om scenkonst på små platser vid
en debatt på svensk scenkonst årskonferens.
Fristadsförfattaren har anlänt/möte med Per Inge Liden
Föreningarna
Hammarö mycket beställningar
Kristinehamn problem med lokal

§ 60

Övriga frågor
Susanne föreslog Hagfors teaterförening att samarbeta med ”Innan
luften går ur”- ett ungt produktions och arrangörsinitiativ med bl.a.
ungdomar från Hagfors.
Stadgegrupp bör utses för att se över stadgarna. AU fick i uppdrag
att tillsammans med kansliet se över dessa.
Ordförande hyllade Anita då hon firat sin 70:e födelsedag.

§ 61

Nästa möte
Hos Leif den 15 juni 2016 kl 17.00.

§ 62

Berlin

Mötets avslutande

2015.05.16

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

………………………………
Leif Persson
Sekreterare

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

