Protokoll
Styrelsemöte måndagen den 29 augusti 2016 kl 18:00,
Lagergrens Gata 2
Närvarande: Lars Håkansson, Ingemar Nordström, Ann-Christine Janhagen
Olsén, Anita Olastuen, Ulla Lundahl, Hans Nordström, Rolf Pettersson, Birgitta Ernebrant,
Krister Lönn. Leif Persson, Gunilla Fält

§ 59

Mötets öppnande öppnas

§ 60

Godkännande av dagordning

§ 61

Val av justerare
Birgitta Ernebrant väljs som justerare

§ 62

Föregående protokoll
Protokoll från Vilnius. Förtydligande: handlingsplan omkring fem horisontella
målen.
Syftningsfel (ändrat).
Koordinator för fria grupper – ansökan innan årsskiftet, därom finns också stöd
i nuvarande kulturplansförslag.

§ 63

Remissvar Kulturplan
Leif är fördragande. Remissvar består av två delar (se bilaga) dels
grunddokument och dels handlingsplan som ej är offentlig. Inte bara negativt,
mycket är bra. Påpeka att institutionerna inte riktigt uppfyller sitt uppdrag,
köper in istället för att producera själva. Lägg till om KpL/små scener och barn
och unga,(se sid 3) under rubriken Riksteatern Värmland. Korrigera stavfel. Fler
remissvar finns på Region Värmlands hemsida.

§ 64

Mötesplan och höstens teman för styrelsemöten
Temadiskussioner för styrelsens möten, förslag på höstens teman, ges vid nästa
styrelsemöte.
AU-Beredning av styrelsemöte, vid behov. Rapporterna sparas till styrelsemöte.
I januari – stormöte och bjuda in teaterföreningsstyrelser en söndag 29 januari
11-15. Styrelseseminarium med teaterföreningarna. Skicka Save-the-date.

§ 65

Rapporter
Ordförande
Höstkickoff-Löwensköldska ringen. Bra inledning av Leif Stinnerbom. Anbud
Live 8-9 okt. 2 från varje förening. Gunilla frågar om outnyttjade platser vill
utnyttjas.

Leif
Konferens Unesco i maj där Monirah och Khaled pratade om Zouqaq bl.a.
Ideell Kulturallians lever vidare i Värmland, IKA är ett nätverk och remissinstans
på nationell nivå.
Utvärderingen av utbudsdagen var positiv.
Zouqaq – Projektledaren sjukskriven, men hanterat väl enl. företagshälsan.
Ersättning från försäkringskassan. Zouqaq har spelat på flera platser. Extra
föreställningar i 7 sept. Priscilla slutar vid månadsskiftet. Lotta Schyllerkvist
skriver slutrapport. Föreställning på CCC Rädda barnen. Ev Anbud Live. Intresse
för fortsättning ev i Riksteaterns regi.
Konsulenträff – Kulturen och yttrandefriheten. Offentligt möte ersätter
tvådagarskonferens. Zouqaq uppträder på Arenan, Styrelsen är välkommen.
Rural Touring – möte i Tallin, Leif mötte folk från många länder. Projektet söker
pengar från Kreativa Europa. Utbyte av artister etc. Ett förslag är att bjuda in
grupper till Utbudsdagen i Västerås.
Ansökan Äga Rum. RtV medsökande med Ett öppnare Kronoparken. Karlstad
Kommun går in med pengar för att Leif ska skriva ansökan.
Pressträff tisdag 30/8 (genererade två tidningsartiklar samt ett radioinslag,
sekr. anm.)
Gunilla
Redogör för höstens aktiviteter och arrangemang. Teaterföreningarna bjuds in
till kurser. Gunilla deltar i seminariet Värmland i Framtiden 19 oktober.
Övriga
2 nov Teaterföreningarna med Marie Höglund. Bjuda in fria grupper för
presentation. Stämma av med Hans och Marie.
Torsby Music for Life, samarbete med FN-föreningen. Shapors band. Mer än
200 pers.
§ 66

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte. 19 september.

§ 67

Mötets avslutande

