Protokoll
Styrelsemöte 28 september kl 18.00, Region Värmland, Lagergrensgatan 2 i Karlstad

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

Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP) Susanne Berggren
(SB)

§ 73

Mötet öppnandes

§ 74

Dagordningen godkändes

§ 75

Val av justerare: Hans Nordström.
Val av sekreterare: Susanne Berggren.

§ 76

Förgående protokoll
Föregående protokoll godkändes. Önskemål framkom dock om att förtydliga
meningen om ”styrgrupp i BpH” ur AU-protokollet.

§ 77

Verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade VP 2015 och vad som kan strykas och läggas till i VP
2016.
Styrelsen ger i uppdrag till kansliet att arbeta in kommentarerna från VP2015 till
VP2016 (från Berlin) och återkomma med ett förslag på VP 2016 till nästa möte.

§ 78

Kultur på landsbygd – se nedan under rapporter.

§ 79

Rapporter

Rapporter från ordförande
Lars påminner om anbud live samt om nästa styrelsemöte.
Representant Kajsa från Riksteatern Hallunda med ansvar för personalfrågor önskar träffa
styrelsen på styrelsemötet den 19e oktober. Vi bör begränsa antalet mötespunkter och ber
kansliet om skriftlig information (rapportering) i förhand inför mötet.

Arenaträff för ordföranden och konsulenter i december. Kongressbeslut kommer att
diskuteras.

Rapport projekten
KPL
Förhandling pågår med regionen om att göra KpL till ett treårigt projekt. Tomas Riste
kommer att ta fram ett förslag på detta till Riksteatern Värmland. Mötet beslutade att utlysa
tjänsten om/när uppdraget kommer.
Det finns en mättnad på kurser inom KpL. Behovet av kurser verkar dock finnas kvar. Vi
försöker nå ut med info till andra och fler än ordförande i föreningarna. Funderar över nya
typer av kurser.
Skrivarprojekt för nyanlända/ZOUQAQ
Kurserna i Karlstad kommer vara på fritidsgården i Kronoparken. Nationellt är arbetet mycket
intensivt.
BpH
Möte i Karlstad kommun om satsningen på miljonprogrammen 8 oktober.
7 berättelser till kaffet har genomförts med hyresgästföreningen och TF Karlstad.
Paula Urbano på gång med VM.
2 bostadsområden medverkar i ”Världens största musikfestival”.
Projektet ingår i nationellt nätverk initierat av Fisksätra museum.

Rapporter konsulenten
Bra täckning från förra pressträffen. Dels reportage om höstprogrammet, dels artiklar om 3
olika turnéer.
Samling om Regionens nya kulturplan. Den kommer fokusera på det som har statliga bidrag.
Förra omgångens arbete med alla kulturaktörer skapade stora förhoppningar om regionalt
engagemang i aktörerna. RtV föreslår dock ett samlande möte med fria aktörer så att vi kan
formulera en profil/strategi för hur de skall få en plats i kulturplanen så att den inte enkom
omfattar institutionerna. En stor del av scenkonsten som presenteras i Värmland produceras
av Värmländska kulturproducenter. Planen skall vara färdigskriven i mars för att kunna gå på
remiss och godkännas av kulturrådet i november.
Flytt sker v.43. Flyttbil 21a oktober. Ingen hyreskostnad för oktober. Kontoret i princip stängt
den veckan.
Kansliet har medverkat i mötet ”i()mellan”. Inbjudaren, Civic Karlstad, kan bli en intressant
aktör för Riksteatern Värmland.
Övriga rapporter
Hammarö/Skoghall Åsa Berg: mindre musikal än förväntat utifrån marknadsföring. Ca 27
pers. Mycket på gång i höst: Heckner, Stört, Sven Wollter med Folkets Hus.
Kristinehamn: Alla heter Allan på gång (även Kstd Hagfors).
IOGT-NTP anordnade Åsa Bergh i Råda: mycket nöjda – fullsatt 70 pers.

Duo Danzeros är inne i turné med ”Snövit” mellan 2-7 oktober tillsammans med Folkets hus
och parker. Körs till november.
Rudskoga har nästa i mitten av november – Irländsk folkmusik.

§ 80
Övriga frågor
Ev. senareläggning av styrelsemöte 19 okt till 17.00. (Föreställningen ”1984” börjar 19.00 på
Scalateatern.)
Ev nytt AU möte då endast Lars kan nästa AU.
Orealistiskt att VP16 tas på mötet den 19 okt. Om behov finns innan nov måste ett nytt möte
sammankallas.
Inför mötet den 17 uppmanas styrelsen besluta om ifall vi vill gå på föreställningen 1984 i
direkt anslutning.

§ 81

Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad

…………………………
Lars Håkansson
Ordförande

…………………..
Susanne Berggren
Sekreterare

…………………………………
Hans Nordström
Justerare

