Protokoll
Styrelsemöte måndagen den 21 november 2016 kl 16.30,
Lagergrens Gata 2
Närvarande: Lars Håkansson, Ingemar Nordström, Ann-Christin Janhagen Olsén, Anita Olastuen, Ulla Lundahl,
Birgitta Höber Ekåsen, Birgitta Ernebrant, Hans Nordström, Krister Lönn, Magnus Moberg, Leif Persson, Gunilla
Fält
Meddelat förhinder: Rolf Pettersson

§ 85

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande

§ 86

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 87

Val av justerare
Till justerare valdes Birgitta Höber Ekåsen.

§ 88

Föregående protokoll
Sammanfattades av ordförande, styrelsen godkände detta.

§ 89

Valberedningen
Ulrika Johansson deltog vid mötet och sammanfattade arbetet med Tomas Olsson och
Torbjörn Eriksson. Årsmötet är 8 april i Torsby. Inga förändringar i antalet i styrelsen.
Ulrika uttrycker att arbetet med valberedningen förflutit väl.

§ 90

Budget
Leif föredrager budget som framtagits tillsammans med kassör Anita. Lägre sociala
avgifter för Leif från nästkommande period. 75.000 läggs till subventioner för barn och
unga (Tryck på Regionen för regionalt barn och unga-stöd). Trots detta 21.000 plus.
Leifs tid i procent 40, 40, 20 för administration, teaterföreningar och barn och unga.
Styrelsen ställer sig bakom budget, för beslut på årsmötet.

§ 91

Bokslut
Resultat per 31/10. Något minus Kultur på Landsbygd, Postkodlotteriet-projekt
förlängt året ut, går ev plus och får då skickas tillbaks. Verksamhet + 60.000 troligtvis.
Seminariet gick runt precis. Snart dags att planera seminarium för nästkommande år.

§ 92

Rapporter
Ordförande
Arena-konferens med mindre tillfredsställande workshops. Sista timmen dock mycket
givande, inriktning kursverksamhet. Ordförande för sig diskuterade och konstaterande
att dagarna varit mindre givande förutom föreläsningar av Carl Henrik Robert om
Naturliga Steget och Julia som problematiserade konst och kulturbegreppet.
Vernissage på kvällen på utställningen History Unfolds.
Leif

•

Tyckte att föresatserna med Arena var bra, däremot blev resultatet mindre
lyckat.

•
•
•
•
•

•
•

Musikvideo Zouqaq hyllad av samarbetspartners (och palestinska ledare).
Möte med Marie i Forshaga om barn och unga, Marie besöker flera
kommuner.
Stormen i Örebro, öppet rep och information om Kultur på Landsbygd
föreningar och organisationer. 2 föreställningar på småplats i Värmland i
januari och i Kristinehamn i mars.
Utbudsdagarna planerades, Kreativa europa-projektet ingår i utbudsdagarna
och representanter från olika länder kommer på besök och möte.
Mellansverige Riksteatern träff med ordförande o konsulenter. Presentation
om regionsindelningen. Presentation av ordförandepresidiet. Digitala
sändningar, Mats Eriksson. Presentation om konsulenters anställningsform
och hur det påverkar arbetet med teaterföreningar, landsting, region mm.
Obundenhet till Regionen fördel att samarbeten går bättre och nackdel att det
hamnar under en chef.
Möte med Nina Höjdefors och Lars Christensen, om regionalt samarbete och
framtiden.
Utlysta projektet Kreativa platser, vi är bland 30 utvalda, det ska bli 20.

Gunilla
• Deltog på Arena-träff samt konsulentmöte i Örebro, finner det givande att ha
insyn och lära känna verksamheten.
• Det har varit lyckad facebook-kurs i Svanskog och kommande är Värdskapet 30
nov i Skoghalls FH, program skickas ut av Gunilla.
• Utbud för Kultur på Landsbygd är utskickat.
• Scenkonst o mångfald Örebro kommande fredag.
Övriga

•
•
•
•

2 nov Repertoarmöte med Marie och Mix megapol. Mest prat om
Riksteatern. Kommande möte 29 januari söndag, mer ingående samtal
då. Nationella styrelsen kommer då också.
Lille prinsen på arabiska, ev fler som är intresserade, intresse innan 4
dec. påminnelse att samarbeta småplats.
Biljettrevolutionen Säffle, lite för lite teknikprat.
Utbudsdagen, vi skickar påminnelse och inbjudan igen. Vi bjuder på två,
uppge RIKSTEATERN Värmlands faktureringsadress.

§ 93

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte inte så mycket möte, 12/12 med julbord. Ankdammen kl. 18.00.

§ 94

Mötets avslutande

19.00 Vi ser föreställningen Fäboland
Karlstad den:

Lars Håkansson

Gunilla Fält

Birgitta Höber Ekåsen

