
 
 
 
 
Protokoll 
Styrelsemöte för Riksteatern Jönköpings län  
Datum: 15 september 2020, Digitalt möte 
Handlingar utskickade före mötet: Dagordning den 15/9, Protokoll AU den 8 
september, Protokoll styrelsen den 18 augusti, Program säsongsupptakt.  
  
Närvarande: Birgitta Sandgren, Anders Arin, Harriet Roosquist, Tommy Tolf 
Adjungerade: Leif Persson, Jonna Ahlander   
 
§ 57 Mötets öppnande  
Birgitta hälsar alla välkomna till det digitala mötet och förklarar därmed mötet 
öppnat.  
 
§ 58 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutar att: 

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

utse Harriet Roosquist till protokolljusterare 
 
§ 60 Föregående protokoll   
Det finns protokoll från 2019 och framåt som inte är påskrivna. Jonna skriver ut 
dessa inför årsmötet och ser till att dessa blir signerade.  
 
Styrelsen beslutar att: 

godkänna förgående protokoll samt AU protokoll från den 8/9 och lägga 
dessa till handlingarna.  
 

§ 61 Ekonomi   
Resultatet är drygt 790 000 (exkl. projektmedel).  
 
Scenkonstklubben: Det finns 19 000 kr kvar från scenkonstklubben, dessa pengar 
avses användas till en ungdomssatsning i arrangörskap i länet. Det finns planer på 
att en ungdomsgrupp från scenkonstklubben ska göra ett samarrangemang med 
Musik och Teatervänner.  Tanken är att arrangera dansföreställningen SLICK 
tillsammans. Jonna ska träffa Cajsa nästa vecka och se hur slutrapporten går samt 
lägga upp en handlingsplan för samarrangemanget. Det är viktigt att 
ungdomsgruppen tar kontakt med Musik och Teatervänner.  
 
Arrangörsbidrag och publik och repertoarstöd: Vi har ca 200 000 kvar av 
arrangörsbidraget, 55 000 kr av dessa är avsedda till regionen. Jonna och Leif gör 
en sammanställning till nästa styrelsemöte för att ge fullständigt besked om mycket 
pengar som finns kvar inom arrangörsbidraget.  



 
Repertoar och publikstödet på 110000 har inte används alls under 2020. Jonna och 
Leif lägger också upp en plan på hur publik och repertoarstödet ska fördelas.   
 
Styrelsen beslutar att: 
Jonna och Leif får i uppdrag att sammanställa och redovisa arrangörsbidraget samt 
lägga upp en plan på hur repertoar och publikstödet ska fördelas. Detta presenteras 
på nästa styrelsemöte. 
 
 
§ 62 Medlemsvård/Opinion.   
Opinion: Som vi tidigare diskuterat under styrelsemöten, konferenser och även i vår 
verksamhetsplan, vill vi erbjuda teaterföreningarna stöd i opinionsbildning samt 
kontakt med kommunpolitiker. Förslaget är att ta ett större tag kring detta och lägga 
upp en processplan där föreningarna får större stöd i opinionsarbetet. Tanken är att 
göra 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.  
 
Diskussion: Hur gör man urvalet? Vilka två föreningar väljer man ut till pilotföreningar 
och hur får man samtidigt de föreningar som inte väljs ut att känna sig delaktiga och 
inkluderade?  
Det är viktigt att vi träffas fysiskt, regional förening och lokal förening. Förslag är att 
varje förening ska få ett besök av konsulent eller styrelserepresentant under året. 
Det är viktigt att vi informerar föreningarna om att vi vill komma och besöka 
föreningarnas styrelsemöten. Vissa föreningar kanske inte vill ha oss på besök på ett 
tag, och vill dom istället att vi har kontakt med dem på ett annat sätt, än den 
kontakten vi redan har idag? 

 
Föreningar som kan bli av med sitt föreningsstöd, hur ställer vi oss till det?  
 
Medlemsvård: I och med Corona är risken att många föreningar blir av med 
medlemmar. Detta behöver vi därför, regionalt, ta ett tag i. Förslag är att göra en 
omvärldsbevakning hur andra län har arbetat och se över en handlingsplan hur vi 
kan stötta föreningarna i frågan.  
 
Styrelsens förslag:  

- att konsulent föreslår under ordförandeträffarna att vi vill komma på besök, 
eller att vi vill delta på digitalt möte hos de lokala teaterföreningarna.  
 

- att konsulent under ordförandeträff lyfter vår plan angående 
medlemsvård/opinionsarbete och hur vi tänker att processen ska gå till. Då 
kan vi också se hur intresset ser ut kring att vara pilotförening.  
 



 
- att ställa frågan under ordförandeträffarna, om vi ska bjuda in andra 

styrelseledamöter i ordförandeträffarna.  
 

Styrelsen beslutar:   
Att köpa tjänst av Leif Persson från och med 1 oktober till och med 31 december, 
för att arbeta med föreningsutveckling kring frågorna och därmed lägga upp en 
strategiskt plan med medlemsvård och opinionsarbete hos de lokala 
teaterföreningarna. Leif Persson arbetar från och med 1/10, 25 %. Leif Persson är 
samtidigt anställd som support för verksamhetsledaren.  
  
§ 63 Säsongsupptakt  
Det är 40 anmälda till säsongsupptakten. Totalt är 43 personer anmälda till 
middagen, 37 rum är bokade på John Bauer Hotell, 31 personer är bokade till 
lunchen innan årsmötet.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Leif skickar ut en förfrågan till alla ordförande i lokala teaterföreningar, och ber dem 
skicka vidare till andra styrelsemedlemmar, att delta digitalt på lördagens 
föreläsningar.  
Leif ordnar presenter till föreläsare, förslag är att köpa present från en lokal 
donationsorganisation, sjukhusclownerna.  
 
§ 64 Årsmötet    
Alla handlingar finns på vår hemsida. Jonna skriver även ut dessa, så de finns i 
analog form under årsmötet.  
 
§ 65 Verksamhetsledarens rapport   
Leif: Verksamheten har handlat om att hålla jämna steg med covid. Leif har suttit i 
ett flertal, digitala möten. Jonna och Leif har tillsammans med Birgitta suttit i digital 
7-läns konferens. Leif har också deltagit på forum-möten.  
Nästa år kommer vi vara värdar för 7-läns träffen i september.  
Leif har också haft möten med aktörer från olika länder angående projektet,  
Detta är nätverk som Leif har suttit i från sin tid på Riksteatern Värmland och de vill 
fortfarande samverka med varandra. Leif ska också ta kontakt med Hellen 
Smitterberg angående samarbete för projektet. 
Jonna informerar om att utbudsdagen för barn och unga inom kulturrätten, som 
skulle ägt rum i Värnamo i höst, är inställd och kommer istället vara i samband med 
Spiras utbudsdag på Spira den 24 November. Träffen kommer också sändas 
digitalt. Planering är i full gång. 
 
§ 66 Ordförandes rapport   
Valberedningen har kommit med förslag för nyvals kandidater till styrelsen. Det är 
dock, trots detta två styrelseledamot-platser som är vakanta samt en suppleant.  
Jonna har varit i kontakt med tre andra personer som har varit intresserade av att 
ingå i styrelsen. Birgitta Sandgren tar kontakt med valberedningen angående dessa 
förslag.  
Valberedningen består just nu av två personer, enligt stadgarna ska det vara tre. 
Under årsmötet behöver vi få in ytterligare en person som ska ingå i valberedningen. 



 
 
   
§ 67 Övriga frågor  
Birgitta vill tacka av de styrelseledamöter som avgår. Eftersom de inte kommer att 
närvara vid årsmötet kommer avtackningen att ske vid ett senare tillfälle 
 
 
 
§ 68 Mötets avslutande  
Birgitta tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 

Jönköping den 16 september -20 

 

 

……………………………….. ………………………        …………………………. 
Birgitta Sandgren, ordförande.         Harriet Roosquist, justerare.     Jonna Ahlander, sekr. 

 
 
 
 
 
 
 
 


