Protokoll
Styrelsemöte 7 september kl 15.00, Region Värmland, Lagergrensgatan 2 i Karlstad

Riksteatern Värmland
Närvarande:
Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Ulla Lundahl (UL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Rolf Pettersson (RP)
Anita Olastuen (AO)
Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen, Jenny Westling (JW) Krister Lönn
(KL) Hans Nordström (HN) Magnus Moberg (MM)

Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP) Gunilla Fält,

Före mötet tittade vi på kansliets nya arbetslokal och sedan erbjöds vi en rundvandring i
lokalerna för att sedan mötas i mötesrummet Landgången.
§ 63

Mötet öppnandes

§ 64

Dagordningen godkännande

§ 65

Val av justerare
Anita Olastuen

§ 66

Förgående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 67

Presentation av Priscilla Enström, Projektledare för skrivarprojektet.
Priscilla har jobbat i olika projekt inom Riksteatern nationellt - med
Ungkulturdagarna och med Dramaturgiatet och med ”In a Movement”. Hon var projektledare
även för Europa Europa. Priscilla kommer att jobba 75% och Monirah får nystartsjobb.
Skrivarprojektet utgår från nyanlända flyktingars historier och ska arbeta i Botkyrka,
Värmland och Göteborg. Pedagoger kommer att vara Khaled och Monirah som sammanfattar
i en föreställning som kommer att turnera sommaren -16.
LP ber Riksteatern om mera medel, annars kan projektet ej genomföras.
§ 68

Debattartikel i VF
Ordförande och verksamhetsledare delade sina tankar kring framtida
kultursatsningar i miljonområden i Värmlands Folkblad. Artikeln var en uppmaning till
kommuner i Värmland att redan nu börja jobba för stödet. LP talat med Karlstads kultur- och
fritidsdirektör Mats Ahren om att sammankalla möte med folkbildarna m.fl.
Boel Henckel och LP skriver på en debattartikel inför möte med regionstyrelsen 17 sept.
(mötet uppskjutet, sekr.anm.)

§ 69

Skrivarverkstad för nyanlända
Se ovanstående punkt 67

§ 70

Rapporter
Ekonomisk rapport .
- eventuell felbokföring efter seminariet kollas upp.
En förenklad ek.rapport bifogas.
Rapporter från ordförande
Ordförandeträff 3-5 september med regionala ordföranden, De mötte nationella
styrelsen och Riksteaterns ledning.
Efter omorganisationer inom Riksteaterledning finns ny organisationsskiss på
Insidan.
Anbudlive går av stapeln 9-11 oktober.
9-10 dec. Arenaträff med konsulenter från hela Sverige.
13-14 november träffas Mellansveriges ordförande (och ev. AU) samt
konsulenter i Norrköping..
Rapport projekten
Bph- Projektet ansöker ev. om förlängning i 3 månader.
Ny Kulturrådsansökan om miljonprogramsarbete kan bli aktuellt.
Kpl - Boels resultat från utvärderingen är viktigt för verksamheten. RtV vill ha
projektet som uppdrag, bl.a. med argumentet att kunna lägga mer tid på Barn
och unga.
17 sept. utvärderingsdag Sunne.
Ev. inställd kurs i sociala medier pga få anmälda.
Rapporter konsulenten
Firmatecknarna bör snarast uppsöka en Swedbank för legitimering.
Torsby Teaterförening är ny, med Ingemar Nordström som ordförande.
Etisk pub 17 sept. förhandstitt på utställningen Where do we migrate to? på
Värmlands museum.
SKL:s kulturkonferens är i Karlstad 12-13 oktober.
Övriga rapporter
Uppsägning av städ, sop och el inför flytt i oktober.

§ 71

Övriga frågor
Nästa möte AU 17/9 14.00.
Nästa styrelsemöte 28/9 kl 18.00 i Region Värmlands lokaler.

§ 72

Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad

…………………………
Lars Håkansson
Ordförande

…………………..
Gunilla Fält
Sekreterare

…………………………………
Anita Olastuen
Justerare

