
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
Styrelsemöte för Riksteatern Jönköpings län  
 
Datum: tisdag, 18 augusti. 2020, Digitalt möte 
Handlingar utskickade före mötet: Kallelse och förslag till dagordning, Protokoll AU 
11 augusti, begäran om kompetensutveckling. 
 
Närvarande:  Birgitta Sandgren, Mikaela Dinu Billström, Sergei Muchin, Anders Arin 
Harriet Roosquist, adjungerad Leif Persson.  
 
Anmält förhinder:, Tina Gardestrand, Tommy Tolf 
 
 
 
§ 44 Mötets öppnande 
Birgitta hälsar alla välkomna till det digitala mötet och förklarar därmed mötet öppnat. 
 
§ 45 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att: 

godkänna dagordningen. 
 
§ 46 Val av protokolljusterare 
Styrelsen beslutar att:  

utse Harriet Roosquist till protokolljusterare. 
 
§ 47 Föregående protokoll 
Styrelsen beslutar att:  

Godkänna föregående protokoll samt AU protokoll från den 5 maj, och 
lägga dessa till handlingarna. 

 

§ 48 Ekonomi  
Harriet gick igenom ekonomin, men konstaterade att vårens pandemi har gjort att 
föreningen rullar ett icke önskvärt överskott framför sig och som det finns anledning att 
diskutera och agera kring. 
 
 

 



 
 
 
 
 
§ 49 Begäran om kompetensutveckling  

Ordförande föredrog vilka kontakter som tagits i ärendet. Jonna vill läsa retorik på 

Skövde högskola under hösten. Jonna och Birgitta har kommit överens om en 
nedsättning i tjänsten så att Jonna förbinder sig att arbeta 3 dagar i veckan och att 

studera resten av tiden. Styrelsen godkände överenskommelsen. 
 

§ 50 Möte med lokala teaterföreningar  

De positiva möten som hållits med teaterföreningarna under våren återupptas och en 

kallelse kommer att utskickas till samtliga föreningar att mötas den 1 september. 
På mötet kommer vi att prata om förutsättningar för att arrangera under hösten, 

insatser som vi kan göra regionalt för föreningarna. Vidare kommer vi att undersöka hur 
återbetalningen för EXPO-Skövde fungerat då vi fått rapporter om att det varit svårt att 

få ut dessa medel. 
 

§ 51 Årsmötet  

I dagens läge förbereder vi för att hålla årsmötet både digitalt och analogt. Närmare den 
18 september kommer vi att besluta mer exakt hur det kommer att gå till. Leif efterhör 

med Adam Stark om han fortfarande kan tänka sig att sitta ordförande. På frågan om 
förlorad arbetsförtjänst för styrelsen beslutade vi att sådan ska utgå för de 

styrelsemedlemmar som behöver det. Sergei meddelade förhinder på årsmötet. 
 

§ 52 Säsongsupptakt samt genrep Camera  

Säsongsupptakten som planeras att hållas i Jönköping samma helg arbetar vi för att 

kunna genomföra, men där gäller ju vilka rekommendationer som finns vid det aktuella 
tillfället. VI har 50 biljetter bokade för genrepet av Camera. Vidare beslut kommer att 

fattas i samband med det digitala möte som konsulenterna har fredagen den 21 
augusti.   

 



 
 
 
 
 
§ 53 Verksamhetsledarens rapport 

Leif hade inte mycket att rapportera mer än det som finns i ovanstående punkter. Ett 

möte som var planerat för kulturrätten ställdes in då vi inväntar den nya konstnärliga 
ledaren på Unga Spira och då vi behöver veta mer om pandemins effekter på projektet. 

 

§ 54 Ordförandes rapport  

Mikaela har beslutat sig för att lämna styrelsen av personliga skäl. Birgitta har varit i 
kontakt med henne. Leif har meddelat detta till Yvonne i valberedningen som drar igång 

ett nytt valberedningsarbete. 
 
 
 
§ 55 Övriga frågor 
Leif fick i uppdrag att skicka mail till sju-länsgruppen att vi inte kan delta fysiskt i mötet i 
Blekinge i september.  
 
 
§ 56 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett inspirerat möte och avslutade detsamma. 

 

Jönköping den 18 augusti -20 

 

 

……………………………….. ………………………       …………………………. 
Birgitta Sandgren, ordförande.         Harriet Roosquist, justerare.     Leif Persson, sekreterare 

 
 


