Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2012-11-20
Närvarande:
Ulla Forsgren
Ann-Christine Janhagen Olsén
Krister Lönn
Lars Håkansson
Ulla Lundahl
Jan Gustavsson
Gunilla Sundberg
Rolf Pettersson
Birgitta Ernebrant
Leif Persson
Sebastian Åstrand
Ulrika Johansson
Meddelat förhinder:
Birgitta Höber-Ekåsen
Ulla Martelius
AnnaKarin Johansson
Anita Olastuen
§ 88

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade välkommen.

§ 89

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

§ 90

Val av justerare
Sebastian Åstrand valdes till justerare.

§ 91

Föregående protokoll
Lades, efter genomgång, till handlingarna.

§ 92

Presentation av ny medarbetare på kansliet.
Ulrika Johansson arbetar från 1 oktober och 3 månader på heltid i projektet Kultur på
Landsbygd, KpL 2. Ulrika berättade om planerna för projektet. Tre föreställningar är
planerade, två under våren och en under hösten 2013 inom projektet. Utbildning ska sättas
i fokus och flera utbildningar ska anordnas i samarbete med Riksteatern och
studieförbunden.

§ 93

Förslag till budget 2013.
Förslaget lägges fast av styrelsen.

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

§ 94

Julavslutning och valberedning.
Styrelsen bjuder in valberedningen, projektanställda, kanslipersonal och Barbro Danielsson
att deltaga i julbordet på Terrassen i Mariebergsskogen den 17 december kl. 18.00.

§ 95

Rapporter
Rapport från ordförande.
Ulla berättade om Kulturparlamentet som kommer att vara på CCC den 4 december.
Styrelsen är välkommen att närvara och var och en anmäler sig själva.
Rapport från konsulenten.
Leif har varit i Bryssel tillsammans med Göran Olsson från Västra Götaland och deltagit i
årsmötet och seminarier i ”Akt for Europa”.
Ett eventuellt samarbete med Arkitektmuseet och en organisation i Nairobi, Kenya kommer
att genomföras i början av 2013.
Barnkulturfestivalen i Sunne blev en mycket bra träff. Programmet finns på Kultur i
Skolan.se.
Övriga rapporter
Jessika Sandén har varit på turné i Värmland gästat fyra teaterföreningar. Det var succé på
alla platser och Jessika vill gärna komma tillbaka till Värmland.

§96

Övriga Frågor
Styrelsen utsåg Krister Lönn och Birgitta Ernebrant att ingå i en referentgrupp i KpL 2.
Ulla, Ulrika och Leif ska tillsammans besöka teaterföreningarna i länet vid ett av deras
styrelsemöte.
En projektledar utbildning ska anordnas i samarbete med KAU.
AU mötet den 3 december kommer antagligen att ställas in.

§97

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa styrelsemöte är den 17 december kl. 1800 i anslutning av julavslutningen på
Terrassen.

Karlstad den 20 november 2012.

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

………………………………
Ulla Lundahl
Sekreterare

………………………………………
Sebastian Åstrand
Justerare

