
Protokoll  

Styrelsemöte 2022-05-16 
Frånvarande: Rolf Pettersson, Susanne Berggren 

45.  Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Angelica Rage.

46.  Dagordning

Dagordningen godkänns.

47.  Justerare

Hans Nordström väljs till justerare.

48.  Föregående Protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna. Påskrivna protokoll läggs på hemsidan av Gunilla Fält.

49.  Värmland Cirkusfestival 20 aug
Marcel Lindström är projektledare för cirkusfestivalen och han presenterar vad som är på 
gång. Förskolor, skolor, daglig verksamhet är engagerade, i Forshaga men även från andra 
kommuner. Cirkuskollo kommer att erbjudas i alla kommuner i Värmland. Det blir en cir-
kuscabaré där barn uppträder själva under festivaldagen. Många föreningar och lokala för-
mågor deltar under festivalen som funktionärer. Dagen innan festivalen är en VIP-dag med 
föreläsningar mm för tjänstemän, politiker, sponsorer och arrangörer. Julianna Vidarsdottir 
är projektle-dare för denna VIP-dag och söker också sponsorer för dagen.
Ekonomiskt har Riksteatern Värmland (RtV) flera stöd som är vikta till Cirkusfestival, 175.000 
överförda från 2021. 300.000 kr från regionen 2022.

• Styrelsen beslutar: att 375.000 kr används till Forshaga Deje Riksteaterförening
(FDRtf)  i syfte att arrangera Värmland Cirkusfestival. FDRtf fakturerar RtV på sum-
man.

• Styrelsen beslutar: Julianna Vidarsdotter har 75.000 kr för Temadagen från Kulturrå-
det att röra sig med, med syfte att belysa kultur för barn och ungas hälsa. Juliannas 
bolag fakturerar RtV på summan om 75.000kronor som tas från avsatta medel för 
temadag barn och unga.

• Forshaga Deje Rtf startar eget konto hos Redovisningsföreningen.



FDRtf fakturerar RtV för sponsringar cirkusfestivalen avseende kostnader för redovis-
ningsföreningen. Detta kan genomföras med en faktura som underlag för denna 
ökade sponsring av cirkusfestivalen. Anledning till kommande utgifter gällande redo-
visningen är Leader Närheten/Jordbruksverkets omfattande redovisningssystem.  

Styrelsens beslut: RtV sponsrar med kostnad för redovisningsföreningens tjänster 
tills bokslutet är klart för 2022. 

• Styrelsen beslutar: Riksteatern Värmland åtar sig att tillfälligt låta ut medel till FDRtf
med upp till 600 000 kr då medel från Leader Närheten/ Jordbruksverket ej utbetalas
förrän november 22.  Utlånade medel återbetalas så snart de erhållit medel, men
senast 31 dec 2022. Firmatecknarna rekvirerar medel då behov uppstår, skickas till
Anna Skoglund för attest. Hur detta ska administreras (skuldbrev el.liknande)  tas
upp vidare på kommande möte.

50.  Mellansverigeträff 21-22 oktober

Mellansveriges konsulenter och AU möts en gång om året. Detta år är det Värmland som ar-

rangerar. Dock ej det planerade Hennickehammar som ej har tillräckligt antal rum. Stadsho-

tellet i Karlstad är ett alternativ. Anna arbetar med ett program, som innehåller menuett, te-

ater och mycket mer. Även RtVs styrelse bjuds in på middagen. Eventuellt se på Titanic 

Wermland Opera.

Anna Skoglund tar emot anmälningar och har det klart till juni-mötet. Samtliga län betalar för 

sig själva.

• Beslut: att styrelsen bjuds på middag och Titanic istället för julbord.

51.  Sommaravslutning 13 juni

Kronoteket studiebesök, ev med mat. Revisorerna bjuds in av Anna Skoglund.

52.  Rapporter

Ekonomi: Maria Emanuelsson går igenom kostnader. Anna och Maria tittar närmare på 

kontorsomkostna-der där kostnaderna ligger över budget.

Länk: Sundstas teaterelever fick åka till Hallunda och spela upp sin pjäs.

Rural Movements: Koreografiska arkiturer/arkitektiska koreografier. Publikt residansavslut 21 

maj dit styrelsen är medbjudna. Start 15.00.

Rapporteringar: Anna rapporterar att alla rapporter är färdiga till kulturrådet.

Möte med fria producenter i nätverk i Värmland. RtV och Region Värmland har tillsammans 

skapat en plattform för de fria scenkonstproducenterna och bjuder in till 2 årliga träffar där 

man diskuterar kulturpolitiska frågor, möter tjänstemän mm. Nätverket kallas Vi på scen 

Värmland. Första träffen är planerad till 15 juni kl 12-16.

Gunilla Fält ska till Gävle för att berätta om Kultur på landsbygd som de vill starta där.



53. Övriga frågor

Västanå 28 augusti, anmäls senast 10 juni. Gunilla skickar ut igen.

• Styrelsen beslutar: Styrelsens medlemmar + en bjuds på biljettkostnad.

Inga mer övriga frågor 

54. Mötet avslutas

Mötet avslutas av ordförande

Ordförande sekreterare justerare 

Ordförande sekreterare justerare 




