Protokoll Styrelsemöte Riksteatern Värmland
den 28 mars 2018
§ 26. Mötets öppnande
Mötet öppnas av Angelica
§ 27. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 28. Val av justerare
Birgitta Nordling Olsson valdes till justerare
§ 29. Föregående protokoll
Angelica läser igenom föregående protokoll och det kan läggas till handlingarna
§ 30. Verksamhetsberättelse
Tillägg i texten barn o unga-stöd 60.000 utnyttjades inte förra året och övergår till
året. Tillägg i texten bl.a. Wermland Opera. Verksamhetsberättelsen godkänns i med dessa tillägg av
styrelse.
§ 31. Årsmöte
I Kil 14.00 inleds med föreställningen #serdumignu. Konstituerande möte följer direkt
efter årsmötet.
§ 32. Seminarieresa
Cornwall 18-22. Leif redogör för programmet i Cornwall och hur vi välkomnas av Cairn
to Cove. Kansliet skickar ut detaljerad information innan resan.
§ 33. Konferens med Kultur i Väst – Arrangörer i fokus
Möte idag med Kultur i Väst. Leif redogör för program och föreläsare. Gunilla är
konferencier. Panel med politiker. Kollar på kommande möte om styrelsen ska bjudas
och hur många som vill med.
§ 34. Kongress 2019
Ev. kringaktiviteter regionalt och lokalt, vi kollar med Riksteatern först.
§ 35. Rapporter
Ordf. Var och såg och lyssnade på fina föreställningen Sång till Välfärden

Kommande ordförandeträff 24/4.
Leif
A Night with Buddha Hamid, Monirah mm. om förstörelsen av Buddastatyerna.
Värmland berättar – projektansökan med ABF och SV.
Kulturcrew – 8-9 skolor är intresserade. Mellanstadie- och högstadiet. Något för
teaterföreningarna på plats.
Utbudsdag för barn o unga, utbudsdag även i november.
Kista folkhögskola – med Asad för att tala om Little History.
Möte Örebro, samarbete 3 län.
Säffle och Åmåls teaterföreningar slås ihop.
Gunilla
Styrgruppsmöte framöver
Utbudsdag för små och medelstora scener i Vänersborg 22 september, ev buss från
Värmland.
Dansmöte, satsning i höst med Region Värmland
Samverkanskonferens
Kultur på Landsbygd, ny ansökan - möte med Ulf
Möte Älvenäs – Konst åt alla

§ 36. Övriga frågor
Gdpr – många komplicerade frågor. Gunilla på utbildning, styrelsen godkänner detta.
scenkonst 18 – två representanter från regionala föreningen
Möte i höst med teaterföreningar
-Arenaträff ordförande och konsulenter
Överenskommelse RV är tagen av regionstyrelsen -gås igenom på seminariet
KAU-uppsats om scenkonst. Leif skickar vidare.
Marta Liden skriver C-uppsats.
§ 37. Nästa möte
Cornwall och 21 maj

§ 38. Mötets avslutande

Angelica Rage

Gunilla Fält

Birgitta Nordling Olsson

