Protokoll
styrelsemöte 14 december kl 18.00
Plats: Migrationscenter, mötet avslutas med julbord.

Riksteatern Värmland
Närvarande:
Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Anita Olastuen (AO)
Magnus Moberg (MM)
Jenny Westling (JW)
Hans Nordström (HN)
Krister Lönn (KL)
Ulla Lundahl (UL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Rolf Pettersson (RP)
Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen (BHE),
Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP) Gunilla Fält,
Priscilla Enström, Torbjörn Eriksson, Susanne Berggren + valberedningen
Ulrika Johansson och Ulla Forsgren.
§ 93.

Mötets öppnande
Mötets öppnades

§ 94.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 95.

Val av justerare
Till justerare valdes Hans Nordström

§ 96.

Förgående protokoll
Föregående protokoll godkändes

§ 97.

Valberedningen
Ulrika Johansson och Ulla Forsgren representerar valberedningen och
berättar om sitt arbete. Man har skickat enkäter och haft intervju med LP
för att skaffa underlag till sitt arbete. Valberedningen vill ha förslag på
styrelseledamöter, gärna från Arvikatrakten. Valberedningen utgår
tillsvidare från nuvarande antal styrelsemedlemmar, ev ändring av antal tas
med i arbetet med nya stadgarna som pågår, om det skall vara gällande från
i år beslutas av styrelsen vid kommande möte.

§ 98.

Rapporter

Rapporter från ordförande - Ordförande redogör för
Arenaträff i Hallunda där ordf. och konsulenten medverkande.
Kongressbesluten behandlades vidare, ca 100 st, och om hur fortsatt arbete
kring dessa ska bearbetas. Uppfattades som ostrukturerat med många
frågetecken.
Rapport projekten
KpL – Projektledaren anställs t.o.m. sista juni, projektets 3åriga ansökan skrivs fram i dagarna och väntas godkännas i januari.
Utvärderingen presenteras för Regionstyrelsen kommande torsdag.
Framtida samarbeten med Kulturcentrum kring dans och film (Bygdekino)
kan bli aktuellt.
Zouqaq – Priscilla finns på plats och berättar om projektet.
Man har haft möte med postkodlotteriet (finansiärerna) och haft
workshops. 8 sånger ska produceras och gå på turné i sommar. Grupp i
Gaza är aktiva, får ditskickat små musikstudios och stöttning i hur man
uttrycker sig.
BpH – Avslutning av projektet, med rapportarbete någon vecka
in i januari. Möte mer arrangörsgrupper om hur fortsättning ska
administreras. Ev ny ansökan i och med miljonstöd kulturverksamheter i
vissa bostadsområden.
Rapporter konsulenten - Kulturparlamentet som moderator
och föreläsning i Köpenhamn på Arts and Audiences som är i Sverige nästa
gång. Samtal med Kultur i Väst som satsar på publikutveckling. Vid möten i
Oslo står det klart att vi tillsammans med Storbritannien, Norge m.fl. söker
EU-medel för arbete med dans på småplatser (KpL). Riksteatern satsar på
ansökan om kultur i bostadsområden via projektet Äga Rum. Fråga kvarstår
om att bibehålla kompetensen upparbetad via BpH vid
ansökningsförfarande.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter

§ 99.

Övriga frågor
Styrelsen erhåller utkast till mötesplan för 2016 som behandlas på
kommande möte 25 januari. Nästa AU är 11 januari.

§ 100.

Mötets avslutande

Karlstad /

…………………………
Lars Håkansson
Ordförande

…………………..
Gunilla Fält
Sekreterare

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

