Protokoll
Styrelsemöte 25 januari kl 18.00
Plats: Lagergrens gata 2

Riksteatern Värmland
Närvarande:
Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Anita Olastuen (AO)
Hans Nordström (HN)
Krister Lönn (KL)
Ulla Lundahl (UL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Rolf Pettersson (RP)
Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen (BHE), Jenny Westling (JW),
Magnus Moberg (MM)
Närvarande från Riksteatern Värmland: Leif Persson (LP) Gunilla Fält,
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§3

Val av justerare
Till justerare valdes Rolf Pettersson

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

§5

Stadgeändringar
Följande ändringar i stadgeändringsförslaget som ska läggas fram vid årsmötet,
se bilaga:
§1 och 3 enligt föreslagen ändring
§5 ny demokratitext som enligt beslut av kongress ska stå i föreningsstadgar
§11 mötet vill att ”tre månader” ska stå kvar
§12 mötet vill ändra från ”tre” till ”två” månader
§18 ändringar enligt förslag. Ang. frågan om ersättare i styrelse eller ej hördes
flera argument för och emot att ha suppleanter och diskussioner omkring hur
många ordinarie styrelseledamöter som ska stå angivna i stadgar. LH gör nytt

förslag med tillägg av minsta antal ledamöter för beslut och vilka som får rösta
och tas upp nästa möte.
§6

Utbudsdagen Västerås
Dagen fullbokad och info skickas ut. Ej gratis för Riksteatern Värmlands
styrelsemedlemmar då de representerar sin teaterförening.

§7

Berättelser på Hemvägen
Utkast till slutrapport skickas ut för påsyn och tas upp på nästa möte.

§8

Ekonomisk rapport
Plus i balans täcker BpH-fölust på ca 60.000. Bokslut klart inom kort. KpL lite
plus och RtV nära budget. Detta skickas ut för påsyn. AO och LP möter
redovisningsföreningen och presenterar bokslut på AU och kommande
styrelsemöte.

§9

Rapporter
Ordförande
Debattartikel om kulturfrämjande kontra kulturinstitution publicerad i VF, se
bilaga, skriven tillsammans med Konstfrämjandet och underskriven av LH och
LP. Frågan väckt av Berit Högman, ordförande för både Riksteatern och
Konstfrämjandet.
Konsulenten
Nationellt möte Zouqaq där 15 ungdomar provade grafitti, musik och Poetry
Slam mm. Samarbete mynnar ut i låtar som spelas in av namnkunniga artister
och åker på turné i sommar. Ev. kan de delta i UKM. LP söker möjlighet att
fortsätta samarbetet med ungdomarna.
Förfrågan om att bjuda in en språkpraktikant från Syrien som också är
dramatiker och teaterkritiker.
Utbudsdag Barn och unga 15-16 mars
Möte med Karin Karlsson ang. samverkan kring Äga Rum- ansökan följdes av
föreläsning om integration av Saunders.
KpL
KpL 3-årigt projekt beslutas om den 28 januari.
Stormen av Shakespeare, samarbete med Riksteatern och Örebro Länsteater,
turneras på Värmländska landsbygden.
Teaterföreningarna
Inget gemensamt pressmeddelande om repertoar i vår. Teaterföreningarna får
gärna göra egna pressutskick.
Teaterföreningarna presenterar sina vårprogram, se: varmland.riksteatern.se,
kommande/spelade föreställningar.

§ 10

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte 22 februari

§ 11

Karlstad

Mötets avslutande
Mötet avslutas

/

…………………………
Lars Håkansson
Ordförande

…………………..
Gunilla Fält
Sekreterare

…………………………………
Rolf Pettersson
Justerare

