Protokoll Styrelsemöte Riksteatern Värmland
den 26 februari 2018
Medverkande: Magnus Moberg, Rolf Pettersson, Ulla Lundahl, Birgitta Nordling-Olson, Kjell

Larsson, Angelica Rage, Birgitta Höber-Ekåsen, Anita Olastuen, Hans Nordström, Leif Persson,

Gunilla Fält

Saknas: Ingemar Nordström, Krister Lönn
§ 13. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Angelica Rage
§ 14. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 15. Val av justerare
Kjell valdes till justerare
§ 16. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes. Lösenord till riksteaterns intranät är beställt och
skickas ut.
§ 17. Ekonomi – bokslut
Statsbidraget och det regionala bidraget till RtV redovisas i bilaga, viss uppräkning
enligt prognoser.
Bokslut ännu inte färdigställt. Ett bra resultat enligt resultatrapport. Styrelsen
godkänner resultatet och bokslutet kan överlämnas till revisorerna. Färdig
verksamhetsberättelse, bokslut och ekonomisk berättelse till nästa styrelsemöte för
godkännande.
Ev. lösning för överskottet. Styrelsen beslutar att fondera till Barn- och unga-satsning i
storleken 60.000 kr. Leif meddelar Mona på redovisningsföreningen att ordna detta.
Exempelvis kan medel användas till KulturCrew som kör igång i höst. Medel till
föreställningar el. dyl.
§ 18. Årsmöte
7 april – Föreställning, fika, årsmöte. Styrelsen ska förslå ny valberedning. Angelica
kontaktar valberedningen. Ev. avtackningar tar kansliet hand om.
§ 19. Seminarieresa
Förslag till upplägg enl. bilaga. Kansliet bokar enligt denna. Kjell kan inte följa med.

§ 20. Konferens med Kultur i Väst – Arrangörer i fokus
Åmål – Säffle 23-24 maj. Projektgruppen håller på att sätta program. Po Tidholm klar,
Anders Duus och Jörgen Svensson m.fl. deltar. Dessutom en panel med arrangörer och
politiker. Inbjudan kommer.
§ 21. Kongress
Inget på denna punkt.
§ 22. Rapporter
Pinterpjäsen Presskonferensen i Mitticity arrangerades av Riksteatern i samarbete
med RtV och Karlstads Teaterförening. Angelica Rage och Björn Samuelsson bjöds upp
för att diskutera frågeställningar ställda av teaterchefen Måns Lagerlöf. Marta Lidén
jobbade som projektledare på plats.
Folk och kultur – rikskonferensen för kultur arrangerades i Eskilstuna. De som deltog
tyckte det var bra, stora valmöjligheter men lite olika kvalitet på föredragen.
Little History – organisation i alla tre kommunerna. En lokal projektledare per
kommun. Diskussion med arbetsförmedlingen för att kunna anställa dem mer. Kjell
föreslår att projektet lyfts i media. Projektet är utsett till Kulturarvsprojekt.
Kulturcrew – med regionen som äger projektet. Projektet stödjer unga i skolan att
verka som arrangörer. Forshaga, Hagfors och Torsby deltar.
Värmland skriver – projektet ligger hos Rtv eftersom universitetet inte längre kan
hålla. Projektet publicerar bok med värmländska noveller.
Värmland berättar - SV, ABF och RtV har detta projekt gemensamt. Louise Alvarsson är
projektledare. Detta kan kopplas ihop med Storytelling-projekt mm.
Utbudsdag för barn och unga. 20-21 mars på Arenan.
Projekt Kronoparken och Kristinehamn. Folkbildarna Värmland äger projektet Öppnare
Kronoparken, RtV deltar i projektledargruppen, projektledaren är sjukskriven.
Kristinehamnsprojektet Kära Här, Leif hållit samtal med projektgruppen.
A Night with Buddha – projekt med Monirah och Harstad kommun i Norge. 15 mars på
Tempelriddarn. Kvinnors historier blandas med musik.
§ 23. Övriga frågor
Karlstad TF arrangerar Aldrig ger vi upp. Vi skulle spela Lysistrate i samband med
Systerskapsfestival. Barnteaterprojekt då man vill arrangera mer barnteater.
Hammarö TF, Svenshultspelning på gång med BengtIngvars. Rudskoga julkonsert
fullsatt och Jollybobs är till helgen.

§ 24. Nästa möte
28 mars, ändrat datum till onsdagen

§ 25. Mötets avslutande
Mötet avslutas

Karlstad den:

Ordförande Angelica Rage

Sekreterare Gunilla Fält

Justerare Kjell Larsson

