
 

 

Riksteatern Värmland  

Protokoll Styrelsemöte 2021-10-18 
 

Frånvarande: Hans Nordström 

Vi bjuder för första gången på ett och ett halvt år in till ett fysiskt möte då vi också bjuder på mat.  

 

67. Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Angelica Rage 
 

68. Val av justerare 
väljs till justerare Margot 
 

69. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 

70. Verksamhetsplan - information om upplägg om en treårig plan 

Vi ändrar till fyra år 2022-2026. Vi har en grundläggande verksamhetsplan för dessa fyra år.  

Kvar att göra är Share Music och seminarium för barn och unga. Dessa har vi fått medel för men 
kommer inte hinna göra i år utan det blir i vår. Kulturrådet är tillfrågade om vi kan använda 
pengarna nästa år.  

Anna går igenom handlingsplanen och kommenterar handlingsplanen. Vi kommer också att 
jobba med handlingsplanen på seminariet i Loka. 

Några övergripande kommentarer: 

Verksamhetsledaren istället för Anna Skoglund och samma för Gunilla. Även ändra 
Kulturbums. 

Annat namn istället för Scenrum eftersom det kan misstas för scenrum.nu. 

Ändra morgonmöte till tisdag-torsdag. 

Förslag, höja arvodet för kassör från årsmöte. Ett förslag tas fram av AU för godkännande nästa 
möte, sen är det upp till årsmötet att ta beslut. 

Gunilla gör ändringarna i handlingsplanen och styrelsen godkänner denna som grund för 
budgetarbetet.  

 

71. Västanå Teater - dans i fokus 



Anna kollar vidare med Västanå om detta kan ordnas. I så fall lägger vi minst 30.000 kr. Vi 
stämmer av kostnader innan bokning. Introduktion av Styrelsen 2 biljetter var (22). 4 gratis 
från varje Rtf. (40).  
Kpl (10) producentnätverket, dansutvecklare mm. 100 personer totalt där vi bjuder på mat.  
Västanå Jul.  Vi börjar 15.30 Leif och skådespelare inleder med samtal om dans, sen bjuder vi på 
mat och föreställning.  
Förslag torsdag 9 december, reservdatum 10,11,12. Då har vi även styrelsens julavslutning. 
Gunilla och Anna gör inbjudan och anmälningsformulär.  
 

72. Styrelseseminarium 
Loka 21-23 januari är bokat och klart. 
 

73. Övriga frågor 
Riksteatern har format Nationella arbetsgrupper om utveckling av folkrörelsen enligt antagen 
motion på kongressen i Karlstad. Material utskickas och såväl tjänstemän som förtroendevalda 
bjuds in att delta i arbetsgrupperna.  
Sofia är ny anställd i projektform som arbetar nära distriktsansvariga Marie. Hon kommer att 
arbeta direkt med intresserade föreningar. 
 

74. Nästa möte 
22 november 18.00. 
 

75. Mötet avslutas 
Mötet avslutas av ordförande Angelica 
 

 

 

 

Ordförande  sekreterare  justerare 


