
Protokoll  

Styrelsemöte 2022-01-23 via Zoom 

Frånvarande: Britt Davidsson, Maria Emanuelsson, Mikael Johansson, Hans Nordström 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnas av Angelica Rage 
 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

3. Justerare 

Krister Lönn valdes till justerare 

4. Föreg. Protokoll 

Föregående protokoll skickas ut till nästa möte 

5. Nuläge Covid 
Teaterföreningarna är kontaktade om de vill ha hjälp med bidrag, enligt uppdrag från 
Riksteatern. Teaterföreningarna menar dock att de inte har stort behov av detta. Inställda 
föreställningar bl.a. i Kristinehamn o Grums men Riksteaterns taxa kvarstår.  
Beslut: Vid behov kan vi stötta innan stödbidrag anländer. Flera föreningar har tillräckligt 
med medel och behöver inte söka mera stöd.  
 

6. Årsmöte 3 april  

Årsmöte söndagen 3 april i Kristinehamn fysiskt (hoppas vi).  

– Valberedning Torbjörn Eriksson och Torsten Born är villiga att ställa upp igen och det blir 
styrelsens förslag.  

Årsmöteshandlingar: Anna Skoglundskriver verksamhetsberättelse. Klart innan 28 februari, 
bokslut och verksamhetsberättelse klart innan dess.  

Anna påminner föreningarna om att årsmöten skall vara innan sista mars och frågar om 
datum. Vi skickar kallelse om årsmöte 3 april kl 14 i Kristinehamn idag. Ev digital uppkoppling. 

Vi måste påminna föreningar i slutet av året om årsmöte och när de ska ha och skicka med 
förslag till dagordning.  

Anna pratar med Lars Håkansson om underhållning.  

7. Kommande evenemang – representation  
Vi återkommer när vi har mer information om innehållet som vi delar med styrelsen om det 
är något man är intresserad av och vill åka på. Tas upp på styrelsemöte 16 maj. 

Bibu Helsingborg 17-22 maj 

Sjösala 21-22 maj studiebesök styrelsen 



Arena 1-2, scenkonstdagar 3-5 juni  

Scenkonstbiennalen Västerås 7-12 juni 

 

8. Rapporter:  

Länk – om det ska ställas in eller inte. Anna Skoglund avvaktar vad Västanå och 
Dalarna säger.  

Kultur på landsbygd: Bidrag för föreningarna finns att söka, infoträff med 
bygdegårdarna i feb. Föreningar börjar boka efter pandemin.  

Kansliet jobbar med rapporter till kulturrådet och Riksteatern. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

10. Nästa möte 
28 feb digitalt, AU 21 mars 
Årmöte 3 april 
16 maj 
13 juni sommaravslut  
Vi diskuterar kommande möten, bl.a. träff med representanter från lokala föreningar där vi 
berättar vad vi gör men också lyssnar vad andra gör. T.ex. vid Västanå jul.   
 

11. Mötet avslutas 

Angelica avslutar mötet 

 

 

Ordförande   sekreterare  justerare 

 

 


