
Riksteatern Värmland  

Styrelsemöte 2021-01-18 18.00 via Zoom 

Britt Davidsson har lämnat återbud. 
 

1. Mötets öppnande  

Mötet öppnas av ordförande 

2. Godkännande av dagordningen 

a. Dagordningen godkänns 

b. Föregående protokoll - godkänns 

3. Val av Justerare  

Hans väljs till justerare 

4. Årsmöte kallelse  

Digitalt årsmöte via Zoom den 11 april, Gunilla skickar ut inbjudan till samtliga medlemmar, 

valberedning och revisorer, vi skriver när motioner skall vara styrelsen tillhanda. Alla anmälda får en 

länk. Kulturprogram om ca 20 min inleder, Anna och Gunilla tänker på det (tex Olof Wretling el Sofia, 

Ismael Ataria). Mötesordförande ev Philip som förra året, Angelica frågar honom.  

5. Moving Rural och andra projektansökningar och samarbeten, Föredragning av Anna och 

Gunilla.  

• Moving Rural/ Sjösala Dansbana 

Gunilla berättar om samarbetet och Riksteaterns samt Region Värmlands satsningar i projektet som 

2020 hade uppstart i form av kick off 5 september på Sjösala i Östra Ämtervik i samarbete med Alma 

Löv. Riksteatern är villiga att satsa upp till 600.000 under 2021 förutsatt att vi också får stöd från 

Region Värmland. Projektledare koreograf Anna Asplind har nu fått i uppdrag att leda projektet vidare 

under 2021 med nutida scenkonst och utvecklande dansresidens som kommer arrangörer, publik och 

värmländska professionella konstnärer och scenaktörer till godo, där utgår hon från arbetsnamnet 

Sjösala dansbana.  

 Mötet går laget runt och samtliga i styrelsen är positiva till att satsa på dansprojektet och det 

beslutas att vi fortsätter som samarbetspartners i det stora övergripande projektet Moving Rural samt 

söker medel från Region Värmland till detta. Man skickar dock med vikten av att projektet i sin form 

eller produkt når HELA Värmland och inte bara Sunne kommun. Projektets medel läggs hos 



Riksteatern Värmland och Redovisningsföreningen för att få bästa översikt. Vi skickar 

projektbeskrivning efter måndagens möte med styrgruppen. Ev får Anna Asplind arvode istället för att 

vara anställd via RtV. Projektbudget skickas till Maria och RtV sätter upp ett projektkonto till Moving 

Rural.   

• Barn och unga 

Flera projekt är på gång: 

-Occupy Bygdegården. 

-Filmprojekt arrangörsskap kring film och bio tillsammans med RV.  

-Ny ansökan Kulturcrew, med bibliotekssamordnare Frida Närman.  Samarbete i ungt arrangörsskap, 

med UKM.  

-LÄNK-festival med Riksteatern. Förlägga på Västanå teater 2022. http://lank.riksteatern.se/om-lank 

Styrelsen är positiva till projektansökningar och samarbeten. Även teaterföreningar kan såklart delta. 

Arrangörerna och arrangörskapet är i centrum. Projektbeskrivning och budget tillkommer.  Andra 

samarbeten och ev. Projektansökningar under året:  

• Erasmus+ och SPARSE. 

• Hela Värmland läser.  

• Hela Värmland skriver.  

• Samarbeten med Innovation Park. 

 

6. Coronaläget för verksamhet och föreningar  

7. Hårda restriktioner 8 pers tills vidare. Pandemilagen gäller. Nytt beslut 24 januari vad gäller 

restriktioner, Vi satsar på Corona-kurser digitala, bl.a. med Urban Norlander. Fler ansökningar 

av Coronastöd är på gång, Kulturrådet, Postkodslotteriet t.ex. och vi stödjer föreningarna i 

dessa.  

 

8. Övriga frågor  

Ekonomi. Möte med Mona, Anna och Maria under dagen. Bokslut med Mona inbokat. Mona börjar 

med bokslutet i dagarna.  

http://lank.riksteatern.se/om-lank


Anna rapporterar: Ideell kulturallians bildas i Värmland, Anna kollat upp företagshälsa,  Klara hälsan 

m.fl.. Anna deltar i konferens i helgen i ungt arrangörskap. Urban Norlander lär oss Zoom. 

Utbudsdagen 6 februari, Gunilla skickar anmälan till styrelsen. Vi inbjuder alla föreningar till möte för 

att diskutera utbudsdagen. 

Publik- och repertoarstöd. Vi har erhållit 80.000 från Riksteatern för att stödja föreningarna, bl.a. med 

marknadsförings. 

Styrelseseminarium i höst, förslag önskas. Fysiskt! 

9. Nästa möte  

AU – ekonomi, mötestid föreslås efter möte med Mona på Redovisningsföreningen.  

10. Mötet avslutas 

 

 

Ordförande   Justerare     Sekreterare 

 

Angelica Rage    Hans Nordström   Gunilla Fält 

 


