Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2013-09-23
Närvarande:
Ulla Forsgren
Lars Håkansson
Anita Olastuen
Ann-Christine Janhagen Olsén
Ulla Martelius
Jan Gustavsson
Rolf Pettersson
Ulla Lundahl
Leif Persson, Konsulent
Ulrika Johansson, KPL2, Projektet Kultur på Landsbygd 2
Susanne Berggren, BPH, Projektet Berättelser på Hemvägen
Meddelat förhinder:
Sebastian Åstrand
Anna-Karin Johansson
Birgitta Höber-Ekåsen
Gunilla Sundberg
Krister Lönn
Birgitta Ernebrant
§ 77

Sammanträdets öppnande
Ulla Forsgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§ 78

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 79

Val av justerare
Jan Gustavsson valdes till justerare och Ulrika Johansson till sekreterare.

§ 80

Föregående protokoll
Tidigare protokoll lades till handlingarna.

§ 81

Verksamhetsplan 2014
Styrelseledamöterna ska inför nästa möte ha läst igenom Riksteatern Värmlands
verksamhetsplan 2014 och jämföra den med Riks verksamhetsplan. Styrelsemöte i
november flyttas till söndagen den 17/11 kl 10-16 för att styrelsen, förutom styrelsemöte
även ska ges möjlighet att arbeta med visionsarbetet 3 år framåt.
Under denna punkt beslutades också att genomföra ett repertoarsamtal torsdagen den
10/10 kl. 18-21 efter AU. Leif Persson bjuder in teaterföreningarna till detta
repetoarsamtalsmöte.
Riksteatern Värmland
Drottninggatan 1
652 24 Karlstad
Telefon: 054-19 08 56
E-post: info@riksteaternvarmland.se

§ 82

Framtidsforum
Det är 23 anmälda till framtidsforum den 28 september på Svenska Amerika-Centret i
Karlstad. De flesta teaterföreningar är representerade. Pernilla Luttrop kommer att vara
dagens processledare. Det är bra om det kommer in ytterligare anmälningar. Styrelse och
personal jobbar vidare med detta.

§ 83

Kultur utan gränser/Monirah Hashemi
Det är många praktiska problem med Migrationsverket, banker m.m. för Monirah Hashemi.
Leif Persson berättade om några exempel på myndigheter och banker som gör det extra
svårt för asylsökare i Sverige. Dessa hinder har tagit mer tid av teaterkonsulenten än
kalkylerat. Monirah Hashemi har nu haft ett antal mycket uppskattade föreläsningar.

§ 84

Ekonomi
Leif Persson redogjorde för de 72,000:- övriga intäkter, som styrelsen haft frågor kring.
Pengarna härrör från projektbidrag KBAB 50,000:- samt deltagarintäkter från utbudsdagen
22,000:-. För övrigt har alla pengar från KpL2, BpH Fas 1 kommit in från Region Värmland.

§ 85

Rapporter
Rapport från projektledare
a) Kultur på Landsbygd
Ulrika Johansson rapporterade om nuläget i projektet ”Kultur på Landsbygd 2 Fas 2.
Ekonomin är för närvarande under kontroll. Bokningarna av höstens scenkonstprogram
pågår och för dagen är ca 81 föreställningar bokade. Därtill tillkommer teaterföreningarnas
ordinarie utbud samt de föreställningar som redan genomförts i projektet. Höstens
utbildningar startade den 9/9 med en processledarutbildning med 17 deltagare. Nästa
utbildning i medlemsarbete är den 9/10. Den 14/11 kommer Nina Björby, teaterkonsulent
och regionpolitiker i Västerbotten till Karlstad för att hålla en utbildning i politikerpåverkan.
b) Berättelser på Hemvägen
Torsdagen den 26/9 genomförs en studieresa till Stenebyskolan i Dalsland och den 3/10 en
lökplantering på Våxnäsområdet efter initiativ från KBAB. Uppstarten av adventskalendern
har påbörjats liksom ett större samarbete med Studieförbundet SENSUS. Under hösten är
tre föreställningar inbokade samt en Prova på-dag med Hiphop/Breaking/Showdans i
samarbete med Karlstads dansförening. Rapportseminariet i samverkan CERUT/KaU har
flyttats fram till den 18/11. Två ansökningar är också inlämnade till Kulturbryggan och
Kulturfond Norden kring ett nordiskt samarbete.
Torbjörn Eriksson har haft kontakt med riksdagsman Per Lodenius. Eventuellt kommer
Riksteatern Värmland att bjudas in till kulturutskottet för att berätta om de båda pågående
projekten.

Rapport från ordförande
Ulla Forsgren rapporterade från den regionala ordförandeträffen i Stockholm. Diskussion
pågick kring Riksteaterns framtida roll och position, förutsättningar och möjligheter till
samverkan. Frågor som togs upp var möjligheten att vara en samhällsaktör och inte bara
ett organisationsled, folkrörelseperspektivet och arbetet med att genomföra

kongressbesluten. Avslutningsvis diskuterades vad Riksteatern, dess medlemmar och
personal behöver i form av kompetensbehov, utvecklande av konsulenttjänster,
arbetsledning, förtydligande av roller etc…
Rapport från Konsulenten
Kultur på Landsbygden – Vara konserthus
Styrelsen fick också en kort rapport från konferensen i Vara den 5-6 september, Kultur på
landsbygden. Exempel som gavs var Vara konserthus, Berättarladan med Västanå teater
samt ett nybyggt operahus i ett litet samhälle på norska västkusten. Konferensen byggde
på att man utvecklade kultur för att storstaden ska komma till landsbygden och inte för de
boende i området.
Pressträff
För övrigt har Leif Persson haft en pressträff den 17/9 om höstens scenkonstutbud, TV4 och
VF har tagit in en del av materialet. Det har också kommit en förfrågan om att Torsby
teaterförening och Torsby konsertförening ska gå samman. Ännu är inte diskussionerna
slutförda.
Cerut
Leif Persson deltog på ett forskningsseminarium på CERUT/KaU där idrottsrörelsen,
kooperativa verksamheter, social ekonomi samt kulturen ses som viktiga framtida
branscher för att skapa tillväxt.
Övriga rapporter
Leif Persson informerade om texter i Region Värmlands reviderade Kulturplan 2014. Stort
fokus på Riksteatern Värmland som projektorganisation. Efter konsulentens rapport
uppdrog styrelsen till konsulenten att formulera och skicka en komplettering till Region
Värmland n d g Riksteaterns roll för scenkonst i Värmland
§ 86

Övriga frågor
Styrelsen beslöt att blomma ska skickas till Thorsten Born som ligger på sjukhus. Ulrika
Johansson rapporterade från Ideell Kulturallians rådslag i Södertälje den 13-14/9. Susanne
Berggren visade Hemvägens bostadsområdes månadsprogram där ett flertal av BpHprojektets aktiviteter ingår. Nästa styrelsemöte är den 21 oktober 2013 kl 18:30.

§ 87

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

Karlstad den 25 september 2013.

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

………………………………
Ulrika Johansson
Sekreterare

………………………………………
Jan Gustavsson
Justerare

