Protokoll Styrelsemöte den 11 juni 2018
Frånvarande: Kjell Larsson, Krister Lönn, Khaldoun Alghanem, Birgitta Nordling Olsson, Margot Wiksten,
Marta Lidén
§ 68. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Angelica Rage
§ 69. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 70. Val av justerare
Ulla Lundahl valdes till justerare
§ 71. Föregående protokoll
Ok och läggs till handlingarna
§ 72. Ansökan RV
Styrelsen ger AU delegation att besluta om ansökan innan 6 augusti. Leif skickar till AU så
snart det är klart.
§ 73. Leifs anställning
Styrelsen beslutar att Leifs anställning löper fram till 20190630.
§ 74. GDPR
Gunilla är ansvarig för integritetsarbetet med de nya reglerna och skickar även ut lathund
till föreningar. Riksteatern har material som vi länkar till på vår hemsida.
§ 75. Delegationsordning RtV
Styrelsen godkänner delegationsordningen i sin nuvarande form, att gälla tills vidare.
§ 76. Styrelsens arbete och kalendarium
Var ska nästa årsmöte vara? Kansliet kommer med förslag till nästa möte.
Vid kommande möten går vi igenom vad som är på gång till nästa styrelsemöte,
föreställningar och annat som kan intressera styrelsen. Ev. fribiljett på teaterföreningarnas
föreställningar till styrelsemedlemmar i mån av plats? anmäl besök innan i så fall.
Kommande föreställningar finns också på varmland.riksteatern.se/forestallningar

Gunilla skriver in aktiviteter i höstens kalendarium och skickar ut för vidare synpunkter i
augusti.
§77. Kongress
Träff med teaterföreningarna om motionsarbete i höst. Förslag på när efter sommaren.
Prata om kongress med föreningarna på Höstupptakten på Västanå.
§78. Rapporter
Skoghall Kommande föreställningar 29 juli AnnLouise Hansson och Wermland Operas
Sinatra i höst, även i Rudskoga och Bengt Ingvars.
13 oktober KpL bankett i Fageråsens bygdegård.
Leif rapporterar om KäraHär i Kristinehamn, nytt möte på gång.
Krp kultur – möte med FHP om ev. nytt Folkets Hus i Kronoparken.
§79. Övriga frågor
Repertoarträff med Marie Höglund. Förslag 10 november.
§ 80. Mötets avslutande
Nästa möte är AU 6 augusti, AU 17 september kl 16.
Nästa styrelsemöte 20 augusti.
Mötet avslutas
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