
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
Styrelsemöte för Riksteatern Jönköpings län  
 
Datum: tisdag, 12 maj. 2020, Digitalt möte 
Handlingar utskickade före mötet: Kallelse och förslag till dagordning, Protokoll 
2020-02-26, Protokoll AU den 5 maj och Arbetsbeskrivning kulturrätten. 
 
Närvarande:  Birgitta Sandgren, Mikaela Dinu Billström, Tommy Tolf, Anders Arin 
Harriet Roosquist, adjungerad Leif Persson.  
 
Anmält förhinder:, Tina Gardestrand, Sergei Muchin 
 
 
 
§ 18 Mötets öppnande 
Birgitta hälsar alla välkomna till det digitala mötet och förklarar därmed mötet öppnat. 
 
§ 19 Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar att: 

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

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

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

 

§ 22 Ekonomi  
Harriet gick igenom ekonomin, men konstaterade att en del finns kvar att göra vad 
gäller överförandet till Redovisningsföreningen. Leif fick i uppdrag att tillsammans med 
Harriet göra ett möte med dem för att fastställa budgeten så att den finns genomförd i 
bokföringen.  
 
 
 



 
 
 
 
 
§ 23 Kulturrätten och arbetsbeskrivning för projektledare  
Pia föredrog verksamheten de första månaderna på året och det kunde konstateras att 
projektet brottas som all verksamhet med effekterna av pandemin, men eftersom våren 
ändå till stor del innebar planering och upplägg för projektet har det inte tagit någon 
större skada så här långt. Idag finns det 5 kommuner som samverkar med projektet 
som pilotkommuner. Det är Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Habo. 15 juni 
kommer det att hållas ett första initialt möte med kommunerna för att fastställa 
arbetssättet framåt. Man kommer under hösten att ha en studiedag med Anna Berg 
(talare vid Nässjödagen) och den 19 november kommer det att hållas utbudsdag i 
Gummifabriken i Värnamo. 
Arbetsbeskrivningen föredrogs och godkändes. 
 
§ 24 Säsongsupptakt  
Säsongsupptakten är planerad till den 18 -19 september och kommer i år att gå av 
stapeln i Jönköping. Den 18 träffas vi och äter middag tillsammans för att sedan se 
genrepet av Camera. Dagen efter kommer vi att få workshops och få föreläsningar 
tänkta mest som inspiration. Vi tror att det är viktigt att lyfta föreningarna nu då de så 
länge varit utestängda från verksamheten pga. pandemin. Mikaela påpekade att vi bör 
tänka på könsfördelningen vad gäller val av inspiratörer. 
Seminariedeltagarna kommer att bo på John Bauer hotel och vi har förhandlat fram en 
förkortad avbokningstid till 2 veckor innan. 
 
§ 25 EXPO-Scenkonst 2020 och 2021  
2020 - Skövde  
Det inställda EXPO-scenkonst i Skövde har samlat på förluster för hela projektet på 
tillsammans ca 200 000 kr, och då är inte nedlagda arbetstimmar medräknat. Detta för 
nått som aldrig blev av. Större delen av kostnaden beror på att det inte gick att avboka 
hotellen så sent. 
Vi för i dagarna en dialog med Skövde kommun kring hanterandet av underskottet. Vårt 
argument är att vi inte skulle varit över de 500 personer som FHM begränsat 
mötesmöjligheterna till vid det aktuella tillfället. Ändå stängde Skövde kommun 
Stadsteatern varför vi fick ställa in utbudsdagen. VI vill därför att de hjälper till med att 
finansiera underskottet. 
2021 – Värnamo? 
Eftersom underskottet till stor härrör från hotellkostnader har vi föreslagit 7 länsgruppen 
att under 2021 genomföra EXPO-Scenkonst på en dag och då mitt i området. Där 
passar Gummifabriken i Värnamo mycket bra och vi har startat förhandlingar med 



 
 
 
 
 
Gummifabriken och Värnamo kommun kring detta. Ser mycket lovande ut och kan 
säkert bli den fasta platsen för EXPO under flera år framåt om det blir lyckat. 
 
§ 26 Årsmötet  
Årsmötet som fick skjutas i tid kommer att hållas i samband med Säsongsupptakten 
den 18 september och kallelse har skickats ut. 
 
§ 27 Verksamhetsledarens rapport  
Kultur på Landsbygd har genom pandemin blivit ett halvår förskjutet och vi kommer att 
lämna in en ansökan till regionen vid ordinarie projektansökansperiod. 
Den 2 april gjorde Jonna, Birgitta och Leif en dragning av verksamheten för ANA-
nämndens kulturutskott. Det rådde en stor samsyn kring arrangörsfrågorna och vår 
verksamhet mellan oss och nämndens politiker samt deras tjänstemän. 
Riksteatern har tagit fram nya riktlinjer för avtal mellan dem och arrangörer. Läs mer på 
följande länk. https://scenkonstportalen.riksteatern.se/producent/3 
Eftersom mycket förskjutits av arrangörernas verksamhet och att ofta förluster uppstått 
har regionen gett oss möjlighet att använda arrangörsbidragen till inställda 
föreställningar som orsakat föreningen kostnader som inte täcks någon annan stans. 
Vi har tillsammans med Gnosjö teaterförening inlämnat en ansökan till Radiohjälpen för 
att få stöd till att sända 5 föreställningar digitalt under våren och början av hösten. 
Dessutom hade Riksteatern ett digitalt ARENA-möte som Leif deltog på. Där 
presenterades Behovsanalysen som Anna Selvåg och William O’Brien arbetat med på 
uppdrag av Kongressen. Dessutom presenterades ett arbete som kallas scenkonst 3.0 
och som handlar om att ta med den digitala tekniken in i scenkonstlösningar för 
framtiden. 
 
§ 28 Ordförandes rapport  
Birgitta deltar i Riksteaterns arbetsgrupp för bemötande. Första arbetsgruppsmötet har 
varit digitalt. Nytt möte i maj där gruppen studerar andra organisationers 
bemötandekoder. Planen ska både vara en bemötande- och utvecklingsplan. På 
Birgittas initiativ beslutades att överräcka en tanke och medkänsla till Tina i form av en 
blombukett. 
 
§ 29 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg  
 
 



 
 
 
 
 
§ 30 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett inspirerat möte och avslutade detsamma. 

 

Jönköping den 12 maj -20 

 

 

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

 


