Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2012-06-11
Närvarande:
Ulla Forsgren
Birgitta Ernebrant
Jan Gustavsson
Krister Lönn
Frida Ingemarsson
Rolf Pettersson
Ulla Lundahl
Ann-Christine Janhagen Olsén
Ulla Martelius
AnnaKarin Johansson
Gunilla Sundberg
Leif Persson
Barbro Danielsson
Frånvarande:
Anita Olastuen
Lars Håkansson
Birgitta Höber-Ekåsen
Sebastian Åstrand

§46

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade välkommen.

§47

Godkännande av dagordning. Anmälan nya frågor
Dagordningen godkändes utan ändringar. Inga nya frågor förelåg.

§48

Val av justerare
Birgitta Ernebrant valdes till justerare.

§49

Föregående protokoll
Lades, efter genomgång, till handlingarna.

§50

Rapporter
Rapporter från ordförande
Riksteatern Värmland
Drottninggatan 1
652 24 Karlstad
Telefon: 054-19 08 56
E-post: info@riksteaternvarmland.se

Ulla rapporterade från telefonmöte med ordförandepresidiet den 8 juni och styrelsen
fick ta del av minnesansteckningarna. Samverkan mellan regional och nationell nivå
diskuterades. Om styrelsen har några synpunkter ska de lämnas in senast den 15 juni.
Rapport ska överlämnas till centrala styrelsen inför mötet den 31 augusti. Nästa
ordförandeträff är den 1 september.
Rapporter från konsulenten
Kulturfrukost
Kulturfrukostens tema i maj var Tomma rum, konstprojekt i Kil. Projektledaren
kopplade samman Tomma rum med Berättelser på Hemvägen.
Konsulentträff på Finlandsbåten
Viking Lines representant Ann-Catherine Fröjdö gav ett varmt mottagande och mycket
bra information. Konsulenterna fick besöka Sveriges ambassad och Svenska teatern.
De bjöds på resan av Viking Line mot att rederiet får sälja in sitt koncept till
Riksteatern.
Seminarium Karlstads universitet och KBAB
Leif var föredragande tillsammans med Gunnar Bjursell, Mats Enmark m fl på en
konferens om boende, kultur och hälsa på Karlstads universitet. Konferensen var
välbesökt och uppskattad.
Cerut 10-årsjubileum
Leif deltog den 22 maj då Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid
Karlstads universitet firade 10-årsjubileum. Rektor Åsa Bergenheim inledde med att
beskriva framgångspotensen i den forskning som Cerut bedriver kring vårt projekt
Berättelser på Hemvägen. Efter det följde ett flertal föreläsningar med nordiskt
perspektiv från Finland och Norge. Dagen avslutades med vickning och samkväm.
Molkoms Folkhögskola
Den 16 maj var Leif på Molkoms Folkhögskola då det nybyggda film- och teaterhuset
invigdes.
Film i Värmland
Leif och Torbjörn har varit på möte hos Film i Värmland för projektet Berättelser på
Hemvägen för att diskutera Film i Värmlands deltagande i projektet.
Scenkonstbiennal i Lund
Den 23-26 maj var Leif på Biennalen för barn och unga (Bibu) i Lund. Biennalen visar
föreställningar från hela Europa och många seminarier om barn och scenkonst förs
där.
Ny hemsida
Henrik Broman, Riks nationellt och Leif har jobbat fram en ny hemsida,
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varmland.riksteatern.se , som kommer att vara vår officiella hemsida från och med
hösten. Automatiskt överförs teaterföreningarnas sidor till Riksteatern Värmlands
hemsida.
Telefonmöte Birgitta Englin
Leif har per telefon diskuterat nya organisationen i Riksteatern med Birgitta Englin.
7 tjänster har försvunnit, några har gått i pension och 16 tjänster har erbjudits
omplacering.
Kultur på Landsbygd
Boel och Leif har varit på möte i Värmlandsbro och berättat och projektet. Boel
kommer att åka runt i bygdegårdarna och informera om Kultur på Landsbygd.
Unga arrangörsnätet
Leif har varit på möte med Unga arrangörsnätet
Konsulentträff
På konsulentträff i Kolbäck beslutades att nästa utbudsdag blir den 9 februari 2013 i
Västerås.
Berättelser på Hemvägen
Riksteatern Värmland fick ett nekande svar från Karlstads kommun på ansökan om
projektbidrag. Leif och Torbjörn har haft samtal med Per-Inge Lidén om detta och han
lovade göra en ny bearbetning av frågan.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.
§51

Remissarbete Regional kulturplan
Regionala kulturplanen, som nu är ute på remiss, gicks igenom. Formuläret
”synpunkter på kulturplanen” diskuterades. Styrelsemedlemmarna ombads läsa
igenom formuläret och lämna sina synpunkter på nästa styrelsemöte den 20 augusti.
Senast den 24 augusti ska formuläret lämnas till Riksteatern nationellt.

§52

Möte med Riksteatern och Regionen
Den 7 juni hade Riksteatern och Regionen möte om arrangörsutbildning i Värmland
och regional produktion nära arrangörerna. Kultur på Landsbygds redovisning låg till
stor del till grund för mötet. Ingen av de närvarande tyckte det var fel att Riksteatern
Värmland ska äga projektet. Mötet var positivt och arbetet fortsätter i höst.

§53

Hyreskontrakt
Hyreskontraktet för vår lokal måste sägas upp sista mars 2012 om vi inte ska vara kvar.
Kontraktet löper på tre år. Styrelsen diskuterade lokalfrågan. Leif har fått förslag på
lokal på CCC och universitets hus 12.
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§54

Övriga frågor
Eftersom Riksteatern Värmland är under omorganisation lämnas förslag till
delegationsordning till septembermötet.

§55

Mötets avslutande
Frida lämnade styrelsen . Hon har fått stipendium och ska studera i USA.
Barbro avtackades då hon avgick med pension.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 11 juni 2012

………………………………………
Ulla Forsgren
Ordförande

………………………………
Barbro Danielsson
Sekreterare

………………………………………
Birgitta Ernebrant
Justerare
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