Styrelseprotokoll Riksteatern Värmland 180521
Medverkande: Angelica Rage, Anita Olastuen, Rolf Pettersson, Hans Nordström, Birgitta NordlingOlsson, Margot Wiksten, Marta Lidén, Ulla Lundahl, Kjell Larsson, Krister Lönn, Gunilla Fält, Leif
Persson

Mötet inleds med en presentation av verksamheten och diskussion av Leif och Gunilla. Gunilla skickar
ut powerpointen till styrelsen.
§55 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage.
§56 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§57 Val av justerare
Marta Lidén valdes som justerare
§ 58 Föregående protokoll
Föreg. protokoll gicks igenom. Angelica fixar facebookgrupp.
§ 59 arbetsplan ansökan Region Värmland
Ansökan ska vara inne i början på augusti. Målsättning är ett klart utkast nästa
styrelsemöte. Leif ordnar detta och kan finslipa i sommar om det behövs.
§ 60 Verksamhetsplan
Styrelsen jobbar vidare på egen hand. Nuvarande verksamhetsplan fungerar som bilaga
till ansökan till Region Värmland. Styrelsens Verksamhetsplan som ska godkännas av
årsmötet bör vara färdigställd i februari, men bör vara så pass färdig så att den kan vara
som underlag till höstens budgetförslag.
§ 61 höstupptakt Västanå

Bindande anmälan, passeparotout. Styrelseledamot + 1. Anmäl till Gunilla. Straffavgift
om inte utnyttjad. Senast 1 juni. Info om mat. Ev möte med Dalarnas styrelse.
§ 62 Konferens med Kultur i Väst – Vem bestämmer...
14o anmälda vilket vi är nöjda med, bra spridning av arrangörer och politiker och
tjänstemän. Samarbetet med KiV har gått bra och vi ser fram emot konferensen.
§ 63 Kongress
Nästa möte beslutas om anställning av Leif, ev ett halvår längre.
§ 64 Rapporter
Angelica rapporterar om digitala utsändningar och Riksteaterns uppdrag, Margot har
anmält intresse att ingå i en referensgrupp kring detta.
Angelica har varit på ordförandemöte, hon skickar vidare genomlysningsdokument.
§ 65 Övriga frågor
Scenkonst 18, Birgitta ev representant för RtV, kollar med Leif
§ 66 Nästa möte
Extramöte ev 4 juni annars 11 juni.
§ 67 Mötets avslutande
Mötet avslutas
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