Riksteatern Värmland
Protokoll Styrelsemöte 21-09-20
Vårt förhoppningsvis sista digitala styrelsemöte.
Mötet hålls via zoom kl 18.00.
Frånvarande: Rolf Pettersson, Birgitta Nordling, Margot Wiksten

55. Mötet öppnas
Mötet öppnas av Angelica Rage
56. Val av justerare
Hans Nordström väljs till justerare
57. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat och godkänns.
58. Ekonomisk rapport – kassör
Maria redogör för det aktuella läget.
Genomgång av budgetutfall och prognos. Anna och Gunilla fyller i och förklarar nuläge och
utveckling. Vi har fått extra medel från Kulturrådet samt Region Värmland som bl.a. går till
annonskampanj, ökade bidrag till småplatsarrangörer och särskilt familjeföreställningar. Vi
har dessutom sökt medel genom Region Värmland som är riktade till kultur för ensamma och
hälsa. Bidrag till föreläsningsdag innebär att vi kan anlita lite hjälp till detta och Anna kollar
möjligheterna.

59. Annonskampanj – höstens marknadsföring i tre steg
Halvsida i NWT under hösten och digitala annonser för att locka medlemmar. Alla 10
riksteaterföreningar finns med riksteaterföreställningar och andra föreställningar som ändras

efter hand. 20 dec är slutdatum. Anna skickar vidare till styrelsen så kan vi sprida vidare. Tin
Wigelius gör annonserna. Rtf föreningarna erbjuds lokal annons där Tin hjälper till med
utformning av annonser. På detta sätt lyfter vi arrangörer och ideella krafterna. Även annonser
på Facebook görs. Riksteatern har en podcast med höstens föreställningar och ljudklipp och
filmer sprids i digitala miljöer.
60. Styrelseseminarium
Planeras till slutet av januari 2022. Anna har kollat med Loka brunn och vi kan boka fredag 2123 januari. Vi bokar då. Möte från lördag morgon till söndag lunch. Vi kollar med Margot och
Birgitta och Rolf.
61. Verksamhetsplan - information om upplägg om en treårig plan
Verksamhetsplan är fokus på kommande möte 18 oktober där styrelsen beslutar om
verksamhetsplan med flexibilitet och utrymme för förändringar, kansliet gör ett förslag och mejlar
ut utkast nån vecka innan. Hans föreslår 4 år för att följa kulturplanen. Verksamhetsplan 4 år,
handlingsplan, utifrån kulturplan och synligt i budget. Vi beslutar om budget i november.
Kulturplanen fastställs av regionfullmäktige 27 oktober.
Prioriterade kulturpolitiska utvecklingsområden Under perioden 2022–2025 lyfter Region
Värmland särskilt fram fyra kulturpolitiska områden, där utvecklingsarbetet förutsätter en
bred samverkan, främst inom kulturområdet:
• Barn och ungas rätt till kultur
• Kulturområdets ideella engagemang
• De professionella kulturskaparnas villkor
• Kulturlivets internationalisering
62. Västanå Teater - höstupptakt med dans i fokus
Anna kollar vidare med Västanå om detta kan ordnas. I så fall lägger vi 20.000 kr. Introduktion
av Styrelsen 2 biljetter var (22), men man kan betala mat själva. 4 gratis från varje tf. (40)
Kpl (10) producentnätverket, dansutvecklare mm. 100 personer totalt där vi bjuder på mat.
Slutet oktober eller november, gärna söndag önskas.

63. Rapporter från verksamheten - aktuella aktiviteter och planer
Arvika arrangerar Sådan far. Kil har många teater och musikföreställningar på gång. Hammarö
har Flaksommar och HammarÖs och lunchteater, teaterresa Billy Elliot och julkonsert. Säffle
arrangerar Hyllning till Lillbabs och Britt-Marie med Marianne Mörck och Ormens väg och
Laika. Forshaga har musikcafé där styrelsen medverkar. Grums har cirkusresidens och Laika.
Torsby har Laika. KUlturcrew har besök från Landshövdingen. Filipstad samarbetar med KpL
och ev Värmlands museum. Hans dans i Charlottenberg, med föreställningen Florens.
Kansliet rapporterar:
Kpl – många föreställningar är på gång och styrgruppsmöte kommer att ske fysiskt inom kort.
Vi har lämnat in en ansökan tillsammans med sju länder till SPARSE 2.
Share Music – Anna letar samarbetspartner och kollar med Värmlands museum.
Utbudsdag Västerås - blir av fysiskt den 5 februari.
64. Övriga frågor
Inga övriga frågor
65. Nästa möte
18 oktober bjuds styrelsen på mat i nya lokalerna på Pihlgrensgatan 7c.
66. Mötet avslutas
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