Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2013-01-21
Närvarande:
Ulla Forsgren
Lars Håkansson
Anita Olastuen
Ann-Christine Janhagen Olsén
Gunilla Sundberg
Birgitta Ernebrant
Birgitta Höber -Ekåsen
Sebastian Åstrand
AnnaKarin Johansson
Thorsten Born
Ulrika Johansson
Leif Persson
Ulla Lundahl
Meddelat förhinder:
Krister Lönn
Ulla Martelius
Rolf Pettersson
Jan Gustavsson
Margareta Kjellberg
§1

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade välkommen.
Vi såg några små filmer och fick en rapport av Leif från det mycket uppskattade mötet i
projektet BpH, Berättelser på Hemvägen, den 17 januari.

§2

Valberedningen har ordet
Thorsten och Ulrika redogjorde för valberedningens arbete och det kommer att skickas ut
en förfrågan över mailen till alla i styrelsen inför kommande årsmöte.

§3

Godkännande av dagordning.
Enligt tidigare beslut i styrelsen ändrades § 6 Rapporter till § 10. Därefter godkändes
dagordningen.

§ 4

Val av justerare
AnnaKarin Johansson valdes till justerare.

§5

Föregående protokoll
Lades, efter genomgång, till handlingarna.

§6

Mötesdagar 2013.
Förslag till mötesdagar har skickats ut och styrelsen godkände förslaget.

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

§7

Planering årsmöte.
Den 13 april blir årsmötet i Svenshults Bygdegård, Hammarö. Anita Olastuen bokar lokalen.
Motioner från Teaterföreningarna ska vara Riksteatern Värmland tillhanda före den 18
mars. Leif gör ett program och skickar ut det 2 månader innan mötet . Underhållning cirka
45 min. KpL2 ,Kultur på Landsbygd2 , undersöker om Joakim Rindå från Riksteatern kan
komma och informera om utbildningen i KpL2 som kommer att starta nu i vår.

§8

Styrelseseminarium.
Årets styrelseseminarium kommer att förläggas i Skåne och Köpenhamn, den 2 – 5 maj. Det
styrelsen kommer att arbeta med är, projekten , kulturplanen, verksamheten inriktad på 5
år framåt och en mellansvensk verksamhetsplan.

§9

Ansökan till KUR
Ansökan till KUR ska vara inne i april och Leif arbetar på den.

§ 10

Rapporter
Rapport från projektledaren.
Ulrika informerade om starten på KpL2 som nu sätter igång med informationsträffar runt
om i länet. Inbjudan har skickats ut till lokala samlingslokalsföreningar, kommunpolitiker
samt studieförbunden ABF, SV och NBV, se bilaga.
Rapport från ordförande.
Ulla ska vara i Stockholm på möte med de andra ordföranden i landet angående allmänna
utvecklingsfrågor. Fyra konsulenter ska arbeta om en eventuellt gemensam
verksamhetsplan.
Rapport från konsulenten.
Leif och Anita ska träffa redovisningsföreningen den 22 januari.
Till utbudsdagen i Västerås räcker det med en buss då det inte är fler anmälda.
Utbudsdag för barn och unga ska anordnas i Karlstad den 5 – 6 mars.
Övriga rapporter
Sebastian önskade att ett gemensamt dokument upprättas över alla Värmlands
teaterföreställningar. Leif uppmanade alla att föra in sina föreställningar på
Sceenkonstportalen så snabbt som möjligt så gör han en sammanställning.
Birgitta Ernebrant bjöd in styrelsen att se Karlstads Teaters teaterföreställningar under
våren.

§11

Övriga Frågor
Inga övriga frågor.

§12

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte är den 18 februari kl. 18.30.

Karlstad den 24 januari 2013.

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

………………………………
Ulla Lundahl
Sekreterare

………………………………………
AnnaKarin Johansson
Justerare

