Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2013-12-09
Närvarande:
Ulla Forsgren
Anita Olastuen
Sebastian Åstrand
Ann-Christine Janhagen Olsén
Jan Gustavsson
Ulla Lundahl
Gunilla Sundberg
Krister Lönn
Birgitta Ernebrant
Leif Persson, Konsulent
Ulla Martelius
Lars Håkansson (§ 115-118 )

Meddelat förhinder:
Rolf Pettersson
Anna-Karin Johansson
Birgitta Höber-Ekåsen

§ 110

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

§ 111

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 112

Val av justerare
Birgitta Ernebrant valdes till justerare.

§ 113

Föregående protokoll
Föregående protokoll presenterades och lades till handlingarna.

§ 114

Ansökan SABO
TB Eriksson föredrog ansökan för styrelsen och styrelsen godkände ansökan om
200,000:- till verksamhet i projektet BpH. Ansökan kommer att lämnas in inom kort
tillsammans med ett följebrev från KBAB:s vd Mats Enmark.

§ 115

Rapporter
Rapport från ordföranden
Ulla Forsgren rapporterade från ordförandekonferensen i Stockholm. Peter Liljeros,
tog upp vikten av att arbeta med de nya verksamhetsplanerna. Veronica Laampa-L,
specialist på statlig kulturpolitik, samverkansmodellen och kulturplanerna, gav en
aktuell bild av läget i regionerna just nu. Ordförandena fick också träffa den nya HRchefen på Riksteatern.
Rapport från BpH
Susanne Walter-Berggren, rapporterade om nuläget i projektet. Har haft det första
styrgruppsmötet idag. Adventskalendern är i full gång. Det är lättare att få deltagare i
år än tidigare år. Metodutveckling pågår. Har fått en bra fördelning av arbetet.
Ansökan till Region Värmland för Fas 3 är inlämnad idag. Den 18 november
genomfördes ett seminarium på Våxnäs där Karlstads Universitet presenterade sin
studie av projektets förstudie.
Rapport från KpL 2
UJ rapporterade om projektet. I Projektet har det genomförts 98 kulturprogram, 6
regionala utbildningar och 27 lokala studiecirklar (425 studietimmar). Ny ansökan
inlämnad den 25 november.
Av kulturprogrammen har ca 20 % varit rena musikprogram och ca 20 %
familjeföreställningar. De flesta av projektets mål är uppfyllda. Däremot är antal
kulturprogram ca 100 mot projektets mål på 50 genomförda arrangemang.
Rapport konsulenten
Efter omorganisation i Region Värmland, har alla konsulentverksamheter samlats inom
ramen för en ny enhet, Kulturcentrum i Värmland. Chef för Kulturcentrum är Nina
Höjdefors. Riksteatern Värmland ser fram mot en fortsatt god samverkan med den nya
organisationen.
Viktigt att lägga in aktiviteter tillsammans med teaterföreningarna och besöka dem
mer.
Kultur i skolan planerar tillsammans med Riksteatern Värmland m.fl. en Nordisk kulturfestival i Sunne 13-15 nov 2014.
Konsulenten och ordföranden rapporterade också från ordförande- och
konsulentkonferensen i Gävle lördagen den 7 december. Nu pågår diskussioner om
lämpliga samarbetsområden/ämnen, storlek – inriktning/ och hur den statliga
resursen (med nationell funktionalitet) ska placeras. Flera förslag om var en sådan
resurs ska placeras framkom. Från Värmland framfördes att en placering på Hallunda
vore att föredra.
Övriga rapporter föreningar
Arvika
Bra samarbete med Palladium
Fullt på Västanå Teaters, Farmors berättelser, i Sjövinden
Efter april sätter renoveringen igång med Ritz
SCHTUNK,
När rocken kom till Sveg,

Jag ska bli konstnär
Ha ett härligt liv

Forshaga
Ca 150 personer WO Julturné.
Föreningen är vital och jobbar vidare
Karlstads Teaterförening
Öppet hus lördag den 14/12 kl 11-15
Vårens program:
Mannen utan riktning med Moomsteatern
Etisk Pub Det är dyrt att vara fattig m bl a Margot Wallström
SCHTUNK med Raskens och Hemsöborna
Älskaren
Orfeus
Streber
Hoppets föreställningar i Ö:a Fågelvik.
Har haft Fröken Julie nästad fullsatt, Kejsaren av Epplerum hade inte riktigt lika stor
publik men det var en mycket uppskattad föreställning.
Hagfors Teaterförening
Håkan Jäder och Västanå Teater i Råda samt något hemligt enligt Christina Pettersson.
Teaterföreningen vill ha en föreställning med Wermland Opera.
Säffle Teaterförening
Kör för alla med Caroline af Ugglas den 1 mars. Bra om fler föreningar kan ta med sig
lokala körer och delta på föreställningen.
SCHTUNK, Hemsöborna
Operaimprovisatörerna
Norgeresa till operan i Oslo eventuellt i vår
Hammarö Teaterförening
WO Julprogram i december
Fick ställa in föreställningen ”När katten är borta”. Kostade föreningen nästan 80,000:. Har därför inga pengar kvar.
§ 116

Övriga frågor
Bestämma tid och plats för årsmötet. Förslaget är lördag den 12 april.
Barnföreställning kl. 14 och därefter startar årsstämman. Beslut på nästa styrelsemöte

§ 117

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 27/1 och nästa AU är den 13/1.

§ 118

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

Sedan den formella delen av arbetet avslutats åt vi ett julbord tillsammans. Vår
revisor, Carina Ekman, deltog och hon roade oss med monologen ”Fiskebörka”. En
blink från vår konsulent som känt sig otillräcklig p g a två missade 70-årsdagar under
hösten. Inslaget tillsammans en presentutdelning gör att han nu är helt rehabiliterad.

Karlstad den 9 december 2013.

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

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

………………………………………
Birgitta Ernebrant
Justerare

