Protokoll
Styrelsemöte 16 november kl 18.00, Region Värmland, Lagergrensgatan 2 i Karlstad

Riksteatern Värmland
Närvarande:
Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Anita Olastuen (AO)
Magnus Moberg (MM)
Jenny Westling (JW)
Hans Nordström (HN)
Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen (BHE), Krister Lönn (KL)
Ulla Lundahl (UL) Birgitta Ernebrant (BE) Rolf Pettersson (RP)
Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP) Gunilla Fält,
§ 82.

Mötets öppnades

§ 83.

Dagordningen godkändes

§ 84.

Val av justerare
Till justerare valdes Jenny Westling

§ 85.

Förgående protokoll
Föregående protokoll (styrelseprotokoll samt 2 AU-protokoll) godkändes

§ 86.

Verksamhetsplan
Några formuleringar diskuteras och ändras av LP. Verksamhetsplanen läggs
till handlingarna för att godkännas av årsmötet 9 april 2016.

§ 87.

Budget
Budget avstäms och godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna för
att godkännas av årsmötet 9 april 2016.

§ 88.

Överenskommelse Region Värmland
a) RV har föreslagit att förlänga överenskommelsen om verksamheten, som
gällt 2014-15, till att även gälla 2016, pga förlängd kulturplan. Leif läser
upp avtalet och styrelsen står bakom.
b) Region Värmland har presenterat ett utkast till en avsiktsförklaring som
blir aktuell om Kultur på Landsbygd får projektstöd för 3 år (ansökan
inlämnad okt – 15).

§ 89.

Stadgerevision

Ordföranden bearbetar stadgarna till att överensstämma med
kongressbeslut. Stadgarna behandlas på kommande AU och något av
kommande styrelsemöten.
§ 90.

Rapporter
Rapporter från ordförande
LH och LP deltog i Norrköping på konsulent- och AU-träff, såg
föreställningen Bröllopsresan och samtalade med regissören. Nye It-chefen
presenterade nya it-lösningar. Medlemsregistershantering diskuterades
också, bl.a. med ändringsmöjligheter för teaterföreningar.
”Biljettrevolution” för att förenkla hanteringen för teaterföreningarna på
gång. Riksteatern har sammanställt 97 kongressbeslut och frågar i vilka fall
som regionerna vill samverka kring beredningen av dem.
Styrelsemöte om detta efter jul. Vidare diskussioner på kommande
Arenaträff.
LH presenterar kommande Kulturparlamentet.
Rapport projekten
KpL
Ansökan har lämnats in om projekt på tre år. Om det beviljas vet vi vid
årsskiftet. Då kommer en rekryteringsgrupp bestående av representanter
ur styrgruppen att få i uppdrag att hitta tillsvidareanställd. Annons med
kort ansökanstid kommer att utlysa tjänsten. LP har talat med Kajsa Åsheim
-Riksteaterns personalkontakt. Presentation av projektet inför
regionstyrelsen 17 dec.
Möte om samprojekt med Örebro Länsteater och Riksteatern om
föreställningen Stormen som görs för stor och liten scen och ska på turné,
förslagsvis i Värmland på små scener. Fyrpartsavtal skulle kunna bli
aktuellt med Örebro länsteater och Västanå.
BpH
Christoffer Bocker skriver pjäs om kvinnor från olika områden, samarbete
med KaU. Han har genomfört devisingprocesser och uppvaktat Riksteaterns
dramaturgiat. Rapportskrivning är på gång med bl.a. intervjuer, ska vara
klar i december och presenteras på nästa styrelsemöte.
Zouqaq, Jadda, Gränder
Priscilla bra projektledare, men ingen kontakt aktiv på Riksteatern vilket
försvårar. Föreställningar i sommar, ev. på Putte i Parken. Dekan Izat
tillfrågad om att skapa nätverk på Värmländska rapscenen och har sökt
pengar till detta.
Konsulenten
Har deltagit vid Mångfaldens berättelser på KaU.
Möte med Christoffer Bocker och Karlstads universitet.
Utbudsdag Barn och unga-möten.
Riksteatern Kultur i Väst intresserade av arrangörsutveckling med nationell
bärighet.

LP deltar i Köpenhamn på konferensen Arts & Audiences som talare.
Möte i Oslo 3-4 dec, omkring dans på småplatser. Ralph Lister om
utveckling på småplats och ev samarbete.
Klart att LP följer med Monirah till Indien på teaterfestival, hon spelar också
på Afghan Shortfilm festival i Stockholm.
Övriga rapporter
Who Can Tell the Dancer from the Dance, dansföreställning i Filipstad dit RtV
och Kulturcentrum Dans ordnade gemensam buss.
MM meddelar att han hjälper en skoghallsbo med en version av Den svarta
katten av E.A. Poe. Sven Wollter i Skoghall, ej lika mycket folk som det
brukar.
Kurs i Facebook KpL och RtV bjuder in den 2 december i samarbete med
ABF.
§ 91.

Övriga frågor
Nästa möte är 14 dec, kl 18.00, på Residenset med julmiddag.

§ 92.

Mötet avslutas

Karlstad

…………………………
Lars Håkansson
Ordförande

…………………..
Gunilla Fält
Sekreterare

…………………………………
Jenny Westling
Justerare

