
 
 
 
 
Protokoll 
13 oktober kl. 17:30 -19:00, Digitalt möte     
Styrelsen för Riksteatern Jönköpings län   
Datum: tisdagen den 13 oktober kl.: 17:30 -19:00 2020 
  
Närvarande: Birgitta Sandgren, Anders Arin, Harriet Blomquist, Lolllo Olesen, Cajsa Löf, 
Christian Arin, Åsa Rosén, 
Anställda: Leif Persson, Pia Kjellerstedt, Jonna Ahlander 
 
§ 69 Mötets öppnande  
Birgitta hälsar alla välkomna till det digitala mötet, och ett särskilt välkomna till de nyinvalda i 
styrelsen. Birgitta förklarar mötet öppnat. 
 
 
§ 70 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkännes och läggs till handlingarna.  
 
§ 71 Val av protokolljusterare 
Styrelsen beslutar att utse:  

Lolllo Olesen till protokolljusterare. 
 
§ 72 Föregående protokoll 
Föregående protokoll och läggs till handlingarna.  
 
§ 73 Ekonomi 
Fortfarande ett överskott, men det är också stora utbetalningar som ska göras. 
Repertoar – publikstödet (111 000 kr) för lokala teaterföreningar, går att ansöka om fram till April 
2021. Det är 270 000/300 000 kr ansökta om av arrangörsbidrag, dock saknas flera redovisningar. 
Jonna är fortfarande på jakt efter redovisningar.  
Leif sammanställer fakturor från upptaktsträffen för att sedan fakturera Väst och Halland.   
 
§ 74 Mötesplan  
Förslag om att styrelsemöten äger rum digitalt, 2 tisdagen varje månad 17:30-senast 19:30, 
förutom juli och december. 
Fysiska träffar 2 gånger/år, förslagsvis maj och november. 
I maj, påbörjas verksamhetsplanerings-processen, och utformas av verksamhetsledare, med 
deadline i slutet av september, för att godkännas i oktober. 
 
Styrelsen beslutar att:  
Styrelsemöten sker digitalt och äger rum andra tisdagen varje månad, ej juli och december, 
klockan 17:30. Digitala möten är max 2 timmar. 
Fysisk träff sker 1 gång/säsong, eventuellt maj och november.  
 
Mötesplan: höst 2020: vår 2021 
10 november – Fysisk träff 
12 januari: Digitalt 
9 februari: digitalt 
9 mars: digitalt 



13 april: Digitalt 
11 maj: Fysisk träff 
8 juni: digitalt 
 
  
§ 75 Arrangörsbidrag- samt Repertoar-och publikstöd 
Repertoar- och publikstödet riktas till lokala riksteaterföreningar.  
Medlen kan exempelvis användas till  
-arrangemang och publikarbete i nya former  
- insatser som syftar till att öka föreningens medlemsantal  
- insatser som syftar till att stärka dialogen med medlemmarna  
- andra insatser som bidrar till att stärka och kommunicera bilden av - riksteaterföreningarna  
- lokala föreningars kompetensutveckling  
- valberedningars kompetensutveckling.  
 
Det är ytterst få föreningar som ansökt om stödet under 2020. Jonna har med denna punkt på 
ordförandeträff-mötet den 2 november för att uppmuntra föreningarna att söka stödet. 
 
§ 76 Årsmötet 
Åsa Rosén hade inte fått någon kallelse till årsmötet.  
 
§ 77 Verksamhetsledarens rapport 
 
Säsongsupptakten: Närvarande var ca 40 arrangörer från Jönköpings län, väst och Halland. 
Träffen anordnar årligen och är ambulerande mellan de tre länen. Syftet med träffen är att 
inspirera arrangörer för den kommande säsongen.  
18–19 september var i Jönköping. Programmet innehöll lyrik av Gabriella Fält, mingel, middag på 
Spira, genrep av Camera. Lördagens program bestod av tre föreläsningar och workshop. 
Synpunkter på träffen har varit blandade, bra föreläsningar, men för mycket luft. Mindre luft 
önskas framöver i programmet.  
 
Medlemsvård/opinion - 
Vill vi erbjuda teaterföreningarna stöd i opinionsbildning samt kontakt med kommunpolitiker. I 
och med Corona är risken att många föreningar blir av med medlemmar. Därför behöver vi 
regionalt stötta föreningarna i detta arbete.  
 
 Leif har fått i uppdrag av styrelsen att lägga upp en processplan med frågorna 
medlemsvård/opinionsarbete. Att göra en omvärldsbevakning, hur andra län har arbetat med 
frågorna och lägga upp en plan på stöd i opinionsarbetet. Tanken är att utforma en strategisk plan 
för samtliga föreningar i länet, men att börja med två pilotföreningar. Dessa pilotföreningar får 
fördjupat stöd och specialinsatser av konsulenten. Som exempel så tar konsulent fram 
presentationsmaterial i samråd med pilotföreningen, tar fram siffror som påvisar hur mycket den 
ideella föreningen gör för sin kommun.  Konsulent bokar och följer med pilotföreningen för att 
tillsammans presentera den lokala föreningens verksamhet hos kommunpolitiker samt stöttar 
och planerar med pilotföreningen hur man kan gå tillväga för att etablera en god kontakt med 
kommunen.  
Arbetet är ännu inte påbörjat då arbetet kring ansökta projekt har tagit all tid, därför kommer idén 
presenteras på nästkommande ordförandeträff.  
 
Utbudsdagar: 7-länsgruppen diskuterar huruvida Expo:2021 ska arrangeras. Den kommer 
genomföras digitalt, och eventuellt tillsammans med Mellansverige. Evenemanget kommer 
eventuellt bli mer kostsamt än vanligt.  
 



Utbudsdag Kulturrätten: Utbudsdagen för skolkulturinköpare planeras för fullt och äger rum på 
Spira den 24 november.   
 
Verksamhetsansökan: Verksamhetsansökan skall in den 21 oktober. Verksamhetsledare håller på 
med ansökan samt revidering av verksamhetsplan.  
Verksamhetsplanen förlängs i och med den regionala kulturplanens förlängning.  
 
- Teaterträff – Den 22 oktober planeras en teaterträff. Träffen arrangeras tillsammans med 
Smålands Musik och teater. Inbjudna är teaterföreningar samt andra föreningar som har intresse 
av att arrangera scenkonst. Jonna skickar ut en inbjudan till styrelsen efter mötet.  
 
-Ordförandeträffar: Ordförandeträffar planeras att genomföras en gång i månaden. Nästa gång 
blir 2 november. Jonna och Leif planerar samtalspunkter.  
 
Kultur på landsbygd – Projektansökan ska in den 25/10. Leif Persson, var tidigare vikarie för 
Jonna under hennes föräldraledighet. Han har tidigare varit anställd hos Riksteatern Värmland.  
2008 startade de ett projekt i Värmland, Kultur på landsbygd, ett projekt som innefattar 
samlingslokaler, teaterföreningar samt studieförbund som samverkar inom arrangörskap. Detta 
projekt pågår nu som verksamhet i Värmland.  
Nu vill få igång ett likadant projekt inom Jönköpings län. Landsbygden är en plats som utarbetas 
mer och mer och saknar friktionsplatser. Kultur på landsbygd syftar till att möjliggöra 
mötesplatser på landsbygden och kapa återkommande scenkonsthändelser i landsbygdens 
samlingslokaler. Leif har identifierat ett antal samlingslokaler runt om i regionen och inbjudes att 
bli pilotarrangörer. Syftet är att utbilda dem i arrangörskap och utveckla ett regionalt system för 
småplatsarrangörer. 
Våra gårdar vill vara med, men inte som delägare. Folkets hus och parker, bygdegårdarna och SV är 
positiva.  
Tanken från början var att söka ett 3-årigt projekt. Men för 2021 satsas nu istället på ett 1-årigt 
pilotprojekt. Leif skickar ut en projektbeskrivning efter mötet.  
Vidare är planen att Leif arbetar 50 procent under projektets första halvår, 25 % andra halvåret, 
tillsammans med ytterligare en anställd. Leif har skissat på en budget som han skickar ut efter 
mötet.  
 
Erasmus +. Projekt som är kopplat till Kultur på landsbygd: som handlar om unga på landsbygden. 
Detta är ett samarbete med Jonk. Estland, Ungern, Italien och England som tillsammans söker 
pengar för att jobba med konstnärer på landsbygden. Riksteatern har fått 7 miljoner för att arbeta 
med Cirkus.  
 
Kulturrätten: I januari arrangerades en träff i Nässjö som blev ett slags avslut för projektåret 2019 
och kickoff för 2020.  
En hemsida finns nu, kulturratten.se. Hemsidan, utbildningstillfällen och utbudsdagar är tre stora 
uppgifter för året. Utbildningen som var planerad att genomföras hösten 2020 är i och med 
Corona, framflyttad till våren 2021. Utbudsdagen gör vi tillsammans med Unga Spira den 24 
november.  Det är 6 pilotkommuner med i projektet och pilotkommunerna erbjuds gratis 
utbildningstillfällen. 
 
§ 78 Ordförandes rapport 
Information från Riksteatern Nationellt, alla som är nya i den regionala styrelsen blir inbjudna för 
en introduktionsträff av Riksteatern. I år sker den inte i Hallunda, utan sker digitalt den 12/11 
klockan 16:00-21:00. Grunderna för vad Riksteatern innebär och information om Riksteaterns 
verksamhet. Anders Arin tipsar nyinvalda om att anmäla sig. 
 
 



§ 79 Övriga frågor 
Presentationstrunda sker. 
 
§ 80 Mötets avslutande  
Birgitta hälsar ännu en gång de nyinvalda extra välkomna till styrelsen!  
Birgitta tackar för allas deltagande och förklarar mötet avslutat.  
 

Jönköping den 13 oktober -20 

 

……………………………….. ………………………         …………………………. 
Birgitta Sandgren, ordförande.           Lolllo Olesen, justerare.     Jonna Ahlander, sekr. 

 


