Protokoll Styrelsemöte för Riksteatern Värmland
Org.nr. 873201-2573 den 2014-03-17
Närvarande:
Anita Olastuen, (AO)
Ann-Christine Janhagen Olsén (A-C J-O)
Ulla Lundahl (UL)
Krister Lönn (KL)
Birgitta Ernebrant (BE)
Leif Persson, Konsulent (LP)
Ulla Martelius (UM)
Lars Håkansson (LH)
Sebastian Åstrand (SÅ) från § 22
Ulla Forsgren (UF)
Anna-Karin Johansson (A-K J)
Birgitta Höber-Ekåsen (B H-E)
Jan Gustavsson (JG)
Susanne Walter-Berggren (SWB)
Meddelat förhinder:
Rolf Pettersson (RP)
Gunilla Sundberg (GS)

§ 24

Sammanträdets öppnande
UF öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§ 25

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 26

Val av justerare
Till justerare valdes Anna-Karin Johansson.

§ 27

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 28

Årsmötet, praktiska frågor
UJ ansvarar för att Pia Lind, tilltänkt ordförande på årsmötet, snarast får alla
årsmöteshandlingar.

§ 29

Verksamhetsplan 2014
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen samt gjorde några redaktionella ändringar
innan verksamhetsplanen godkändes i sin helhet.

§ 30

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 31

Revisorernas berättelse
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för verksamheten under 2013 och skrivit under
revisionsberättelsen.

§ 32

Rapporter
Rapport från ordföranden
Inget att rapportera. Hänvisade till rapport från konsulenten.
Rapport från projektledaren BpH Fas 3
SWB rapporterade om nuläget i projektet.
Nu är finansieringen klar från Region Värmland och KBAB men förhandling om
finansiering från Riksteatern Riks pågår. Avtalet med Riksteatern nationellt är under
bearbetning och slutrekvisition till RV för Fas 2 på gång.
-Cerut positiva till möten för att utveckla metod/modell.
-Ev samverkan med Konstfrämjandet kring utställningen ”Sagokonster”, vi försöker
ordna en anställning för Lennart från Orrholmen för iordningställande av lokal.
Konstfrämjandet blir i så fall arbetsgivare. Fokus på att utveckla relationen till förskolor
och barn i området.
-Ser över möjligheterna till samverkan kring ”Grillkultur” under sommaren.
-Samverkan med hyresgästföreningen kring ”offentliga lägenheten”.
-Ev samverkan med Bulldozer kring ”Byt ditt liv”.
-Vi håller kontakt med Arno/RUC som utvecklar utbildningsdag kring bildskapande och
platsutveckling utifrån det lokala kulturarvet på väggarna (konstverken på väggarna)
med Värmlands museum.
Rapport från projektledaren KpL 2 Fas 3
Söndagen 23/3 RT-Värmland sköter kyrkkaffet domkyrkan Karlstad.
I höst 23-24/8 kommer det att genomföras styrelseutbildningar:
torsdagen den 27/3 möte med Årjängs publikförenings styrelse för att diskutera
bildandet av en teaterförening.
- Har fått helt klart med all medfinansiering till projektet från RV och övriga
- Hade möte med referensgruppen i torsdags. Väntar på organisationernas förslag.
Referensgruppen vill att vi även i år ska erbjuda en gratis familjeföreställning i
samband med köp av vuxenprogram. Helst vill gruppen ha STÖKOBÖK, Teater Allena. –
- Nu klart med utbildningen ”Mera medlem”. Torsdagen den 24 april kl 18:00. Plats
IOGT-NTO-lokalen, Rudstorget 28, Karlstad (bakom PeKås). NBV ansvarig.
Rapport från konsulenten
Den 3/3 hade LP och övrig personal samt ordföranden ett möte med Magnus
Aspegren, ny vd på Riksteatern angående aktuella frågor inom organisationen och
sedan såg vi tillsammans premiären av Riksteaterns föreställning ”Ingen fattar utom
vi”. I Kil
Den 4-5/3 var det utbudsdag för barn och unga på Arenan i Karlstad. Ca 30-35
föreställningar presenterades för ca 150 personer dag ett och något färre dag två.

Den 6/3 genomfördes en Etisk Pub med Solveig Ternström som berättade och visade
sin film om hennes tid som politiker.
Veckan efter, den 11/3 genomfördes ytterligare ett evenemang ”A Night With
Buddha”, en filmkväll/festival till minne av världskulturarvet i BAM Yang
(Buddhastatyerna) som förstördes. Ca 70 personer deltog.
LP har också varit i kontakt med Dekan Isat, Hip-Hoppare från Hammarö som planerar
en festival på Kronoparken. RT-Värmland kommer även att delta i detta arrangemang.
Idag har LP haft ett möte i Kil Arena för att påbörja samtalet om att starta upp en
teaterförening i Kil
Idag har UF och LP även haft ett möte med Ulf Nordström på Region Värmland för att
diskutera ett permanentat KpL. LP fick i uppdrag att skriva till Region Värmlands
ledning, regionråden och regiondirektören, om ett nytt möte, snarast.
Övriga rapporter
Karlstads teaterförening:
Har haft föreställningen ”Älskaren” med eftersittning där en litteraturprofessor från
KaU pratade om H Pinter och hade sedan ett efterföljande samtal med publik och
skådespelare. Ca 90 st.
Tf har också haft 35+ - det är för sent att dö ung. En av skådespelarna var bördig från
Karlstad. Föreställningen var inte så bra.
Tf har årsmöte på söndag då de även arrangerar föreställningen Mord Ombord –
Expedition Polaris med Michael Lechner.
Kommunen har svarat på Karlstads Tf:s medborgarförslag att göra om de röda
längorna till en teaterscen i i parken i kvarteret Almen.
Hagfors teaterförening:
Hagfors Tf har också haft Älskaren. Tyvärr var föreställningen tam samtidigt som det
var problem med för lågt ljud.
Kristinehamns teaterförening:
Även Kristinehamns Tf har haft föreställningen Älskaren och hade samma erfarenhet
som Hagfors. 52 i publiken.
Arvika teaterförening:
Arvika Tf ska ha föreställningen När Rocken kom till Sveg den 22 mars. Tyvärr spelade
Top Cats i Parkhallen samma kväll. Tråkigt med denna ”kollision”.
Tf har fått lite information från lokaltidningen att politikerna kommer att ta beslut i
april om Ritz-lokalen.
Den 12/4 invigs den nya lokalen på Ingesunds musikhögskola. Där kommer troligen Tf
att kunna arrangera lite större teaterföreställningar. Preliminärt ska de få tillgång till
lokalen en kväll per termin.
Säffle teaterförening:
Krister Lönn ingår i en grupp på Riks som arbetar med den nya digitala plattformen för
verksamhetsplanering.

§ 33

Övriga frågor
Styrelseseminariet med början den 24/5 kl 12 och avslut den 25 maj kl 15 på Apertins
konferensanläggning i Kil.

Teaterföreningarna i Värmland ska betala 12 000 kronor för Västanås föreställning
Kung Domalde (kung Oidipus). Detta erbjudande enligt överenskommelse med
Västanå samt subventioner från Riksteatern Värmland.

§ 34

Nästa möte samt mötets avslutande
Nästa möte är i samband med årsmötet den 12/4 kl 14:00
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 17 mars 2014.

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

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

………………………………………
Anna-Karin Johansson
Justerare

