Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2013-11-17
Närvarande:
Ulla Forsgren
Lars Håkansson
Ann-Christine Janhagen Olsén
Jan Gustavsson
Ulla Lundahl
Gunilla Sundberg
Krister Lönn
Birgitta Ernebrant
Leif Persson, Konsulent
Ulla Martelius
Birgitta Höber-Ekåsen
Meddelat förhinder:
Anita Olastuen
Sebastian Åstrand
Rolf Pettersson
Anna-Karin Johansson

§ 99

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

§ 100

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 101

Val av justerare
Gunilla Sundberg valdes till justerare.

§ 102

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

§ 103

Handlingsplan horisontella mål
Formuleringen kring den ekonomiska tillgängligheten ströks och i övrigt antogs
handlingsplanen och lades till handlingarna. Planen skall biläggas vår verksamhetsplan.

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

§ 104

3 årig Verksamhetsplan/Styrelseseminariets förslag
Leif uppdrogs att med utgångspunkt från arbetet i seminariet och de lokala
teaterföreningarnas planer formulera en verksamhetsplan för de framtida tre åren.
Förslag till plan föreläggs januarimötet.

§ 105

Riksteatern Mellansverige inför mötet i Gävle.
Vi håller alla dörrar öppna och fortsätter arbetet.
Lars undersöker om han kan följa med. Leif kollar med Anita om hon kan följa med.

§ 106

Budget 2014/Projektansökningar
Budgeten föredrogs, beslutades och lades till handlingarna.
Projektansökningarna skall utskickas till styrelsen för kännedom och ev. synpunkter, innan
de skickas till tänkta bidragsgivare.

§ 107

Rapporter
Rapport från konsulenten
Leif har haft möte med Hockeyalliansen för att tillsammans undersöka förutsättningarna
för att dra lärdom om varandras arbete. Vi arbetar ganska olika och har mycket olika
förutsättningar, men en del av det som görs i de olika sammanhangen kan ha bärighet över
tid.
Leif och Monirah har vid två tillfällen haft samtal med Afghanska föreningen för att
undersöka förutsättningarna för olika typer av samverkan. Vi diskuterar nu om vi skall,
tillsammans med Karlstads teaterförening, arrangera ett nytt Newroz tillsammans med bl.a.
dem.
Anneli Strömberg, kulturchef och Camilla Nyman, Teaterkonsulent från Landstinget i
Dalarna har besökt oss för att ta reda på hur vi jobbar och hur vi kan hitta möjligheter att
samverka.
Berättelser på Hemvägen och Sofia Wretling har tillsammans med Leif haft ett möte om
möjligheterna att samarbeta på Hemvägen för att stärka vårt projekt där.
Vi har haft framgångar med media den senaste tiden, artiklar i de båda
Värmlandstidningarna, radio reportage och TV4 reportage om Monirah som också kommer
att vara med i teaterförbundets tidning Akt nästa månad. Så syns gör vi nog.
Konsulenterna har haft planeringsmöte i Västerås inför utbudsdagen och snart kommer
inbjudan till föreningarna ut. Konsulenten ställde ett förslag, som styrelsen godkände, att
två från varje teaterförening åker gratis och att Kultur på Landsbygd går ut med ett
liknande erbjudande.
Monirah och Leif har varit i Malmö och Kulturrådets Nordiska konferens om fristadsboende
där Monirah höll ett anförande och presenterade 10 min ur sin kommande föreställning
som kommer att produceras i Värmland. Hon deltog dessutom i ett seminarium
tillsammans med Mary Anne DeVlieg från freeDimensional.

Dessutom har Monirah medverkat vid en konferens i Stockholm. Hon var inbjuden av ITI
(internationella teaterunionen) och hon pratade på Kulturhuset i Stockholm.
Vi har haft ett möte med Mia Larsson om framtiden för projektet Berättelser på Hemvägen.
Det fanns en stark samsyn att projektet skall fortsätta och att Riksteatern nationellt vill vara
med på den.
Den 4 och 5 mars har vi utbudsdag för barn och unga i Värmland. Vi har haft de första
mötena kring detta och planeringen pågår för fullt.
Rapport från teaterföreningarna
Hagfors
Jag ringer mina bröder - väldigt lyckat, många invandrare
Städningens sakrament – städpersonal inte helt lyckat men föreställningen var bra.
katten är borta – lyckad och salen kändes full.
Många styrelserepresentanter, föreningen överlever.
Krig mellan arrangörer i Hagfors

När

Forshaga
70 personer Farmors historier, Wermland opera i nov. 130 personer bokade
Det kommer att ske saker framåt, men planeringen är klen.
Karlstad
Kejsaren av Epplerum 24
Fröken Julie den 3 dec.
Kulturnämnden hälsade på. Två stycken kom och ville veta vad de gjorde.
Planerar att ta över stadshuset.
Kristinehamn
Har svårt att få till sin repertoar. Riksteatern har svårt att leverera.
Lokal är svår för Når Rocken kom till Sveg. Det verkar inte gå att arra där föreningen vill.
Hammarö
hade Povel föreställningen som var jättebra men med en liten publik.
Julshowen verkar vara otydlig i samarbetet med Svenshult. När katten ställdes in, för få
biljetter.
Ordförande är fortfarande sjuk.
Säffle
Lite kultur på landsbygd i Huggenäs och Svanskog. Ugglas och Schtunk.
Operaimprovisatörerna tillsammans med konsertföreningen. Stor dansföreställning i
samarrangemang med kulturnämnden.
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

§ 108

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 9 december 2013 på Svenska Migrationscentret där vi först har
ett timmeslångt möte för att sedan inta julbord.

§ 109

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

Karlstad den 17 november 2013.

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

………………………………
Leif Persson
Sekreterare

………………………………………
Gunilla Sundberg
Justerare

