Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2013-10-21
Närvarande:
Ulla Forsgren
Lars Håkansson
Anita Olastuen
Sebastian Åstrand
Ann-Christine Janhagen Olsén
Jan Gustavsson
Ulla Lundahl
Gunilla Sundberg
Krister Lönn
Birgitta Ernebrant
Leif Persson, Konsulent
Ulrika Johansson, KPL2, Projektet Kultur på Landsbygd 2
Torbjörn Eriksson BPH, Projektet Berättelser på Hemvägen
Meddelat förhinder:
Ulla Martelius
Rolf Pettersson
Anna-Karin Johansson
Birgitta Höber-Ekåsen
§ 88

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

§ 89

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 90

Val av justerare
Ulla Lundahl valdes till justerare och Ulrika Johansson till sekreterare.

§ 91

Föregående protokoll
Föregående protokoll, som varit tillgängligt på nätet, presenterades och lades till
handlingarna.

§ 92

Verksamhetsplan 2014
Styrelseledamöterna har arbetade aktivt med verksamhetsplanen för 2014. Hela styrelsen
ställde sig bakom planen och den antogs i sin helhet utan kompletteringar.
Diskussioner som kom upp under mötet var följande; under 2014 års utbildningar bör fokus
ligga på förenings, medlems och styrelseutbildningar. Önskemål finns också att
teaterkonsulenten åker ut mer och träffar föreningarna för att uppmuntra och inspirera
dem i deras arbete.

§ 93

Styrelseseminarium den 17 november
Riksteatern Värmland
Drottninggatan 1
652 24 Karlstad
Telefon: 054-19 08 56
E-post: info@riksteaternvarmland.se

Styrelseseminariet kommer preliminärt att hållas i Sverige-Amerikacenters lokaler
söndagen den 17 november kl 10-16. Under denna dag ska styrelsen arbeta med den 3åriga verksamhetsplanen samt budget. Styrelsen ska också diskutera hur den kan samverka
bättre med andra organisationer, stödja teaterföreningarna, jobba med publikarbete,
visioner och nya projektidéer. Seminariet förväntas pågå fram till lunch kl 13 och
styrelsemötet pågår kl 14-16. Styrelsemötet den 18 november ställs in.
§ 94

Kultur utan gränser/Monireh Hashemi
Projektet ”Kultur utan gränser” är nu avslutat men samarbetet med Monireh Hashemi
fortsätter. Hon har varit på flera stora möten i Karlstad och Stockholm. Kulturrådet har
även bjudit in henne till Malmö för att tala om ”Fristadsboende”. Hon kommer att visa sin
föreställning på Teaterdagarna, Hallunda, Stockholm i april 2014. Monireh kommer också
att visa sina filmer den 5 november under ett seminarium med Film i Värmland. Det är
fortfarande många praktiska problem med Migrationsverket, banker m.m.

§ 95

Budget 2014/Projektansökningar
Leif Persson och Anita Olastuen ansvarar för att ett förslag till budget finns klart till mötet
den 17 november.
Riksteatern Väst har fått avslag på sin ansökan till kulturrådet om projektmedel till ”Stor
scenkonst för små scener” som skulle vara en fortsättning på Kultur på Landsbygd, men i
två regioner. För vår del kommer en ny ansökan till Region Värmland på ”Kultur på
Landsbygd Fas 3” att lämnas in.
Även projektet ”Berättelser på Hemvägen” fick avslag på sin ansökan från Kulturrådet.

§ 96

Rapporter
Rapport från projektledare
a) Kultur på Landsbygd
Ulrika Johansson rapporterade om nuläget i projektet ”Kultur på Landsbygd 2 Fas 2.
Bokningarna av höstens scenkonstprogram pågår och för dagen är ca 92 föreställningar
bokade/genomförda med blandade publiksiffror. Utbildningen i medlemsarbete den 9/10
fick ställas in p.g.a. att vissa anmälningar inte kommit fram via mejl utan hamnat i någons
skräppost. Det var mycket tråkigt men vi hoppas kunna genomföra utbildningen under
våren. Den 14/11 kommer Nina Björby, teaterkonsulent och regionpolitiker i Västerbotten
till Karlstad för att hålla en utbildning i politikerpåverkan. I december har vi planerat en
utbildningsdag/kväll där vi har en kort genomgång/repetition av årets utbildningar samt en
Kick Off inför 2014. Den 17 oktober genomfördes ett referensgruppsmöte med 1-2
representanter från Våra Gårdar, Bygdegårdarna, Folkets Hus och Parker samt
Teaterföreningarna. Ett antal program och utbildningsförslag diskuterades inför våren.
Referensgruppens medlemmar återkommer med sina respektive organisationers förslag i
november.
b) Berättelser på Hemvägen
Rapportseminariet i samverkan CERUT/KaU kommer att genomföras den 18/11. Torbjörn
Eriksson rapporterade om projektet och förklarade hur konst och kultur kan utveckla ett
bostadsområde.
Projektledarna arbetar med aktiviteter som har som syfte att engagera de boende på
området samt öka samarbetet med KBAB och samtidigt knyta an till skola, förenings- och
näringsliv. Det är och har varit mycket aktiviteter på området och Susanne W B försöker

vara på plats så mycket som möjligt. Även i år arbetar man bl.a. med att genomföra den
levande adventskalendern samt erbjuda de boende på området Wermland Operas
Julprogram.
2015 kommer SABO att ha sin stora kongress i Karlstad. Under denna kongress ska vi
försöka få tillfälle att presentera projektet och samtidigt se det som ett avslut.
c) Rapport från ordförande
Ulla Forsgren rapporterade om ordförarnas avtackning till Birgitta Englin, avgående vd för
Riksteatern. Tackbrevet från Birgitta E lästes upp. Även teaterkonsulenterna har avtackat
vd:n. Birgitta E som slutade den 15 oktober. Den nya vd:n beräknas börja i december.
d) Rapport från konsulenten
23 personer deltog på framtidsforumet som genomfördes den 28 september på SverigeAmerika-Centret i Karlstad. De flesta teaterföreningar var representerade. Under dagen
kom det upp 17 frågeställningar, som finns tillgängliga på Riksteatern Värmlands hemsida.
Dessa frågeställningar kan bl.a. användas till framtida verksamhetsplaner och motioner till
kongressen.
En sättningskonferens/repetoarsamtal genomfördes torsdagen den 10 oktober i SV:s lokal.
Från Riksteatern deltog Julia Boström, säljare Örebro, Värmland Östergötland. Det var bra
samtal men få deltog.
Den 15 oktober genomförde Region Värmland sitt Kulturparlament på CCC i Karlstad. Det
var en stor representation från Riksteatern Värmland. Förmiddagens föreläsningar var bra
medan eftermiddagens gruppaktiviteter hade mer att önska.
Dagen därpå genomfördes ett seminarium på Karlstads Universitet på temat ”Utan känslor
ingen kunskap”. Leif P och Susanne W B deltog. De berättade om sitt projekt på
Fredricelundsskolan ”Berättelser av barn – Vad skulle du vilja visa turister på ditt område?”.
Den 20 oktober deltog Leif P och Monireh H på en högtid anordnad av Afghanistanska
föreningen.
Leif P informerade också om sitt arbete för att ta fram en tillgänglighetsplan för Riksteatern
Värmland.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.
§ 97

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 17 november 2013 preliminärt kl. 14-16. I samband med
styrelseseminariet.

§ 98

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade styrelsemötet.
Karlstad den 22 september 2013.
………………………………………
Ulla Forsgren
Ordförande

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

………………………………………
Ulla Lundahl
Justerare

