
Riksteatern Värmland  

Protokoll styrelsemöte 2021-02-15 
 

 Via Zoom kl 18 

Meddelat förhinder. Hans Nordström, Margot Wiksten 

 

11. Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande 

12. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

13. Justerare 

Till justerare valdes Birgitta Nordling Olsson 

14. Föregående protokoll 

Föregående protokoll är utskickat och har inga kommentarer. 

15. Årsmötet 11 april 

Avstämning 

-årsmötet blir digitalt 

-handlingarna läggs ut på hemsidan och trycks på begäran  

-möte fysiskt AU+mötesordförande eventuellt på Kil Arena. Gunilla har pratat med  Gustav. 

-revisorerna ska ha pärmar 

- Ismael Ataria eller någon annan innan mötet, max 20 minuter 

Bokslut klart på fredag 

16. Företagshälsovård, beslutspunkt  

3 förslag insamlade offerter från Clarahälsan, Servicehälsan och Previa. Förslagen är  liknande 
varandra. Beslut: Vi tecknar ett-årigt avtal med Clarahälsan för Anna  Skoglund och Gunilla Fält. 
Grundavgift 500 kr. 

17. Samarbeten och projekt – rapporter. 

• Innovation Park och Meco arbetar vi med i ett Innovationslabb - Art & Music  Innovation. 
En digital process påbörjas kommande onsdag, första av fyra träffar. 

• Allas barn och unga Arvika- många organisationer samarbetar. Anna deltar för att etablera 
Kulturcrew för unga på fritiden, ev tre grupper.   

• Kulturcrew - inlämnad ansökan med Region Värmland och Bibliotek Värmland. 
• Dansresidens, ansökan lämnas in i veckan. 



• Perform Europé - nätverk för turnéutveckling 
• SPARSE 2 - ansökan där vi är med. Söka för internationella nätverk. Kommande möte. 
• Värmland skriver – projektet startar upp igen, bl.a. med Riksteatern Värmland, NWT m.fl. 

deltar. Novelltävling för unga, unga vuxna och vuxna. 
• LÄNK - festival nästa år på Västanå. Kommer att kosta ca 100.000 kr. 
• Utbudsdagen - Digital utbudsdag har varit. Träff nästa måndag den 22 feb. Några i styrelsen 

följde den. Hammarö TF tittar gemensamt kommande onsdag. 

 

18. Ansökan Kulturrådets Coronastöd 

Vi söker för  digitalisering, Omställning Kultur på landsbygd, Utomhusanpassning 

 

19. Föreningsutveckling 

Kassörsnätverk - Anna bjuder in kassörerna i Riksteaterföreningar. Även utbildning för 
 nya och gamla kassörer. 

 

20. Övriga frågor 

Gnosjö-projektet, initiativ av Gnosjö Riksteaterförenign. 50 arrangörer i hela Sverige har hängt på. 
Man ska streama teaterföreställningar hos 50 arrangörer via deras Facebook. Tre föreställningar bl.a. 
Carl-Einar Häckner. Säffle är med i projektet. Torsby och ev Karlstad är också med.  

Lugnt när det gäller arrangemang hos våra föreningar, man planerar inför hösten. 

IKA – Anna har möte imorgon om stöd och medlemskap. 

21. Mötet avslutas. Nästa möte 15 mars. 

 

 

 

ordförande  sekreterare  justerare 

 

 

 


