Protokoll Styrelsemöte den 29 oktober
Plats: Lagergrens Gata 2, Karlstad
Ej med: Anita Olastuen, Khaldoun Alghanem,

§102

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Angelica Rage

§103

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§104

Val av justerare
Britt Davidsson valdes till justerare

§105

Föregående protokoll
Protokollet godkändes

§106

Verksamhetsplan
Leif gör förslag på budget utifrån verksamhetsplanen.
Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan med de ändringar som bestämdes på
AU.

§107

Motioner
Leif föreslår: ej två gratisresor per förening på alla RT-möten, en kostnad på fem och en
halv miljon per år. Istället satsa på kvalitet på träffarna.
Engagera mindre föreningar så att inte alla kongressbeslut gagnar större föreningar.
Leif skriver ihop motionsförslag tills nästa möte.
Bjuda in hela styrelserna till julbord, möte om motioner. Leif har bokat julbord på
Residenset.

§108

Kongressen
Aina Florin Persson är projektledare och deltar vid nästa styrelsemöte.
Leif uppvaktar kommunen vidare om sponsring av invigningsmiddagen.
Fredagskvällen äger rum på ca 10 platser runt om Karlstad med buss dit.
Miljötänk hela kongressen.
Vi har (hemligt) förslag till konferencierer till underhållning på lördagen
Styrelsen deltar som volontärer, föreningarna också som arrangörer på fredagskvällen.
Pressmeddelande i november om att kongressen är i Karlstad, veckan innan 24 nov.

§109

Rekrytering

Tidsplan: Leif jobbar kvar juni ut, men är tillgänglig för påbörjade projekt även efter om
behov finnes. Konsulent från 1 augusti. Jan-feb går styrelsen ut med utlysning av tjänst.
Leif tar kontakt med HR från Riksnivå,
§110

Rapporter
Ulla:Vattnet i Skoghalls FH, bussresa till Säffle 17 nov.
Krister: Ingen Lögnen i Säffle för scenen var felbyggd av Säffleoperan.
Sagabion, jobbar på att kommunen ska fräscha upp stället.
Säffle hade Anbud Live via film på styrelsemöte, lyckat med många diskussioner.
Britt: Jord på Svea
Rolf:Kulturkalaset i Kristinehamn, Fotoutställning, Bengt-Ingvars med Anders fullt hus 101 st.
Birgitta Karlstad haft lunchteater och barnteater och en (kort) Marknadsafton.
Anbud Live, Marta var där. Monirah läste ur sin nya pjäs.
Hans har dansat Typiskt alltså i Kristinehamn för förskola och skola.
Gunilla Kultur på landsbygd 10 år
Bra samarbeten, Iki Liv med Kolonin o Arvika TF. Dada – Karlstad Rtf och Värmlands
konstförening.
Leif: möte med kommun om Arenan där man hittat en lösning
Kära Här, nytt möte om organisationen denna vecka. Lite problem har det varit men nu
rullar verksamheten.
Krp Kultur, rullar på. Båda projekten har inne ny ansökan till tredje året.
Louise Alvarsson, Värmland skriver. Ev gåva till kongressdeltagare. Ev fortsättning på
projektet genom att vi är medsökande. Ej gå in med pengar denna gång.
Bokmässan, presenterade Little HIstory Projektet håller på att sammanfattas. Möte har hållts
med Wermlands Museum om ev vandringsutställning. Kanske bokform, Leif ber
Riksteatern engagera Monirah och Asad att dramatisera texterna. Möte med
Migrationscentrum.
Hans och Leif kollar Kulturrådets utlysning av barnprojekt, möte på onsdag.
Arena, Mellansverigemöte, 10 nov.
Gunilla skickar inbjudan Västerås till styrelsen. Riksteatern Värmland bjuder de
styrelsemedlemmar som inte kan åka via sin förening.

§111

Övriga frågor
RtV skriver nytt hyresavtal, tar över från Region Värmland så kostnaden blir densamma.

Nominering nationella styrelsen, styrelsen nominerar Leif, Gunilla skriver i blanketten.
Kommunturné till kulturcheferna + föreningarna. På Januarimötet bestäms vidare planering.
§112

Nästa möte 19 nov. Margot kan inte vara med då.

§113

Mötet avslutas

Karlstad den

Angelica Rage

Gunilla fält

Britt Davidsson

Ordförande

sekreterare

justerare

