Protokoll
Styrelsemöte måndagen den 24 oktober 2016 kl 18:00, Lagergrens Gata 2
Närvarande: Lars Håkansson, Ingemar Nordström, Ann-Christin Janhagen Olsén, Anita Olastuen, Ulla Lundahl,
Birgitta Ernebrant, Rolf Pettersson, Hans Nordström, Krister Lönn, Magnus Moberg, Leif Persson, Gunilla Fält
Meddelat förhinder: Birgitta Höber Ekåsen
§ 76

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande

§ 77

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg §82 Kongress.

§ 78

Val av justerare
Hans Nordström valdes att justera protokollet

§ 79

Föregående protokoll
Godkändes med mindre justering

§ 80

Fastställande av verksamhetsplan 2017
Mötet ställde sig bakom Verksamhetsplan 2017 att fastställas av årsmötet.

§ 81

Tema: Inför repertoarmöte 2 november
Hittills 20 anmälda. Radio Rix informerar, i övrigt sättningsmöte med Marie Höglund, vi
påminner om fördelar med Tickster.

§ 82

Kongress
Riksteatern har begärt att regionala föreningar som önskar stå värd för Riksteaterns kongress
2019 ska anmäla detta. Bland andra har RTs ordförande Berit Högman undrat om inte
kongressen kan vara i Karlstad. Thomas Riste, Region Värmland, och Per Samuel Nisser,
Karlstads kommun, har ställt sig bakom Karlstadalternativet. Karlstads kommun avser att bjuda
på middag. Riksteatern står för övriga kostnader. Inga kostnader ska hamna hos Riksteatern
Värmland.
Ansökan är inskickad preliminärt. Styrelsen beslutar att stå bakom ansökan.

§83

Rapporter
Ordförande
Ordförande och konsulentträff Mellansverige i Örebro 11-12 november.
Ingemar, Anita, Gunilla och Leif deltar.
Arenaträff i Hallunda 17-18 nov. Lars, Gunilla och Leif åker dit, där diskuteras
kongressbeslut mm.
Kristinehamn är nu anslutna till Tickster.
Leif
Zouqaq – ett överskott på ca 500.000 gjorde att projektet kunde förlängas året ut.
Mångkulturworkshop och Gaza-projektet kan nu fortsätta. Anledningen till överskottet är
bl.a. färre spelningar, hemsida som inte behövdes mm.
Leif och Per-Inge Lidén har haft ett möte om Karlstads fristadsförfattare.
Kulturvetare har varit till RtV på besök, bra möte med nyfikna studenter.
Möte hos Trippus som har hand om systemet kring anmälning och betalning till
utbudsdagen i Västerås lördag 11 februari. RtV står för ekonomi och anmälningar. Separat
ekonomi som ägs av Riksteatern Mellansverige kommer att administreras av RtV och
Redovisningsföreningen.

-

Ansökan till Äga Rum-projektet inlämnad, tillsammans med Ett öppnare Kronoparken.
Även en ansökan från Filipstad. Beslut kommer i mitten av november. Riksteatern
Värmland står med som samarbetspartner och kommer inte att äga projektet.

Krister
Krister och Leif har varit i Järvsö med Riksteatern Välkomnar. Ett 25-tal deltagare, där flera
var från Norrland. Delade erfarenheter kring integration mm. Gav mersmak och goda
idéer. Joakim Rindå var initiativtagare.
Gunilla
Till helgen skulle det ha varit sekreterar- och ordförandekurs i Sunne, men det blev inte så
många anmälda som krävdes så vi ställde in den. Kanske för att höstlovet börjar i helgen
som det blev dålig uppslutning.
Facebookkurs 14 nov i Svanskog– inbjudan skickas i dagarna till föreningar.
Värdskapet – kurs i Skoghall 30 nov. Inbjudan kommer.
I dansens tecken – RtV och Region Värmland inbjuder dansintresserade arrangörer 6 dec.
Vi ser Transescion tillsammans och tolkar den.
Utbud för våren - är på gång.
Två föreställningar av Stormen (lilla versionen) kommer till Värmland i januari-feb. Den
större versionen arrangeras i Kristinehamn den 17 mars.
Har varit på info-träff i Kristinehamn, ska till Munkfors. Suttit i panel på Värmland i
Framtiden.
Övriga
Torsby har övergått till bokföringssystemet Fortnox.
Torgny Molins föreställning väldigt bra.
Föreställningen Al Hakawati till Torsby, Glava och Säffle kommande veckoslut.
§ 84

Övriga frågor
Vid nästa styrelsemöte 21/11 deltar valberedningen. Obs! Mötet börjar 16:30!
Leif skickar ut uppgifter om vilka som är aktuella för omval.
Efter mötet ser vi Fäboland.
Teaterföreningarna bjuds in till möte söndag 29/1 (även styrelsemöte).
En representant från Riksteaterns nationella styrelse deltar vid styrelsemötet, eller eventuellt
vid mötet 27/2.

§ 85

Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad den:

Lars Håkansson

Gunilla Fält

Hans Nordström

