Protokoll
Styrelsemöte 21 mars kl 18.00 - Plats: Lagergrens gata 2
Närvarande:
Lars Håkansson (LH)
Ann-Christine Janhagen Olsén (AJO)
Hans Nordström (HN)
Krister Lönn (KL)
Ulla Lundahl (UL)
Rolf Pettersson (RP)
Jenny Westling (JW)
Magnus Moberg (MM)
Anita Olastuen (AO)
Anmält förhinder: Birgitta Höber-Ekåsen (BHE), Birgitta Ernebrant (BE)
Närvarande från Riksteatern Värmland: Gunilla Fält, Leif Persson
§ 23

Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande.

§ 24

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 25

Val av justerare
Till justerare valdes Magnus Moberg

§ 26

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes

§ 27

Årsmöte – verksamhetsberättelse
I valberedningens förslag till ny styrelse fattas Magnus Moberg, valberedningen
kontaktas om detta. Verksamhetsberättelsen: Några ändringar kvarstår. Tills nästa år
önskas fler bilder från verksamheten. Revisionsberättelsen återstår.

§ 28

Seminarium 12-15 maj
Hotell i Vilnius The Corner efter tips från Leif kontakt som vi också kommer att träffa
under resan. Då avresa från Arlanda är tidig så bestäms att vi reser redan onsdag den
11:e på kvällen och sover på hotell på Arlanda, där också bilparkering ingår. Leif,
Gunilla och Krister tar bilar.

§ 29

Rapporter
Ordförande
Kan ej följa med till Arenaträff 20-21 april, Leif och Gunilla åker men bara den 20:e.
Scenkonstdagar 28-29 maj i Hallunda. Fokus på processen bakom riksteaterns
produktioner.

Konsulenten
Rapportredigering BpH, klar till årsmötet.
26 maj seminarium tillsammans med ”Ett öppnare Kronoparken” där Torbjörn och
Susanne också presenterar rapporten.
Ett Öppnare Kronoparken och RtV samarbetar kring gemensam Äga Rum-ansökan som
utlyses i slutet av sommaren.
Leif haft möte med Hyresgästföreningen om Äga Rum.
Samverkanskonferens om kulturplan 2017-20.
Sitaraha bra recensioner vid premiär som besöktes av Riksteaterns VD som berömde
värmländska kulturinsatser. Ev. visas föreställningen vid scenkonstdagarna och ska
också ev. översättas till persiska.
Utbudsdagar Barn och Unga på Arenan i Karlstad 15-16 mars.
Etisk pub om nyttiga människor av David Kvist.
Leif är inbjuden som föreläsare till Kulturvetarlinjen på universitetet.
Möte om samverkansmodellen och kulturplanen.
Kontoret är påskstängt 29-30 mars.
Zouqaq
Värmländska ungdomar erbjudna ”Drömsommarjobb” i sommar. Monirah och Jaled är
inbjudna UNESCO-konferens i maj.
KpL
Gott om bokningar, t.ex. Solveigs Värmlandssalong även i höst. Kurser på gång:
biljettrevolutionen, filmkurs och kassörskurs. Projektledartjänst utskick annons april.
Riksteatern bidrar med en person från Riksteatern till intervjuer som troligen blir i maj.
Verksamhet
Kommunträffar i fem kommuner i vår. Gunilla håller i träffar för arrangörsföreningar
tillsammans med kulturledare i kommunen.
Teaterföreningarna
Teaterföreningarna program, se: varmland.riksteatern.se, kommande/spelade
föreställningar.
§ 30

Övriga frågor
Vid kommande möte efter årsmötet diskuteras seminariefrågor.

§ 31

Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad

/

…………………………
Lars Håkansson
Ordförande

…………………..
Gunilla Fält
Sekreterare

…………………………………
Magnus Moberg
Justerare

