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§ 78

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade välkommen.

§ 79

Godkännande av dagordning.
Önskemål på att §83, §84 och §85 kommer före §82.
Styrelsen godkände ändringen och att punkten Rapporter kommer att läggas före Övriga
frågor vid framtida styrelsemöten. Därefter godkändes dagordningen.

§ 80

Val av justerare
Rolf Pettersson valdes till justerare.

§ 81

Föregående protokoll
Lades, efter genomgång, till handlingarna.

§ 82

Presentation av nya medarbetare på kansliet.
Projektkoordinator är Torbjörn Eriksson som arbetar 50% tillsammans med Susanne
Berggren som arbetar 80 % i projektet Berättelser på Hemvägen, BpH.
Torbjörn har bland annat varit verksam i ett projekt i Orrholmsgaraget. Susanne är dansare
och koreograf med erfarenheter från Riksteatern och utomlandsarrangemang.
Ulrika Johansson arbetar från 1 oktober och 3 månader på heltid i projektet Kultur på
Landsbygd, KpL 2. Ulrika var förhindrad att delta i dagens möte.

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

§ 83

Verksamhetsplan 2013.
I verksamhetsplanen ska det göras smärre ändringar för att sedan gå vidare.

§ 84

Samverkan med Mellansverige/Riksteatern Väst.
Samarbetet med Mellansverige med utbudsdagar kommer vi att fortsätta med tillsvidare.
Mellansverige är lite tungrott då det ingår 11 län från Värmland till Gotland.
Västra Götaland vill samarbeta med oss, men vi vill inte släppa Mellansverige. Eventuellt
en utbudsdag med Västra Götaland för endast små scener. Vi kanske ska ordna en studie
resa till Västra Götaland och besöka små scener i Göteborg.
Föra samtal mellan Västra Götaland och Mellansverige för frågor angående samverkan på
internationell nivå.
Den 8-9 december blir det en träff här i Karlstad , från lunch till lunch, och ett besök på
Skruvstad Bygdegård för att se årets julprogram från Wermland Opera.

§ 85

Rapporter
Rapporter från konsulenten
Leif har haft samtal med Konstfrämjandet, bland annat med David Kumlins medverkan i
projektet BpH.
Ulla och Leif har den 12 oktober träffat Västra Götaland för att samtala om framtid och
eventuellt samarbete.
Etisk Pub har haft en träff där det visades en film, och i efterföljande samtal medverkade
ett 30-tal personer.
Tillsammans med Torbjörn har Leif träffat Åsa Bergheim rektor på KAU som är mycket
intresseserad att samarbeta i våra projekt och ska aktivt medverka i projektet med
Arkitekturmuseet kring ”Nairobi-Stockholm, city evolution och identity” .
Det har varit ”Kaffeskola” från Löfberg Lila i Ulfsbys Bygdegård, den 18 oktober, det var
dåligt deltagande från teaterföreningarna men totalt deltog ett 40-tal arrangörer. Tre
”kaffeanl äggningar” lottades ut och vinnare var Segmons Folkets Hus, Råda IOGT-NTO och
Munkfors Bygdegård, Rudskoga bygdegård fick tröstpris bestående av en låda kaffe.
Övriga rapporter
Krister Lönn berättade om den fantastiska föreställning som nu går i Säffle. Säffle Operans
uppsättning av ”Annie get your gun” och att man även kan åka med Teatertåg från Karlstad
och se föreställningen. På Hammarö pågår nu ”HammarÖs ” för fullt och teaterföreningen
har haft tre föreställningar, 123 Schtunk , barnföreställningen ”Filijokus” och ”Min soldat”
från Wermland Opera. Alla tre föreställningarna har varit välbesökta.

§86

Övriga Frågor
Styrelsen ska utse en representant från styrelsen till KpL 2 och som arbetar aktivt i en
teaterförening. Styrelsen tänker på det till nästa möte.
Leif har fått en förfrågan från Riksteatern Nationellt till uppdraget att arbeta för en
seminarieserie med regissören skådespelerskan Monirah Hashemi.
Monirah lever under dödshot i sitt hemland Afghanistan sedan hon deltagit i seminariet
Women Playwright som gick av stapeln på Södra teatern i september.
Styrelsen beslöt att Leif ska åtaga sig detta uppdrag.

§87

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa styrelsemöte är den 19 november kl. 18.30.

Karlstad den 23 oktober 2012.
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