
 
  

 

Styrelsemöte 2022-08-29 
 

Protokoll: 

64. Mötet öppnas  
 

Ordförande Angelica Rage öppnade mötet. 

65. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

66. Val av justerare 

Ulla Lundahl valdes till justerare. 

67. Föregående Protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

68. Verksamhetsplan 

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen och önskade vissa tillägg i den preliminära 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen, med föreslagna tillägg, bifogas till ansökan för 
verksamhetsstöd hos Region Värmland och är preliminär. En reviderad verksamhetsplan för 2023 
kommer att godkännas på kommande möte. 

69. Budget 

Styrelsen gick igenom preliminär budget för 2023 som ska lämnas med ansökan till Region Värmland, 
där vi äskar mer pengar för en tjänst för barn och unga med start i augusti samt ökade medel för 
subventioner för föreställningar för barn och unga till småplatsarrangörer. Vi söker 2 700 000 kr från 
Region Värmland. Budgeten kommer att godkännas i sin helhet vid kommande möte. 

70. Ekonomisk rapport 

Anna Skoglund och Maria Emanuelsson redovisade periodens större kostnader. Riksteatern Värmland 
har lånat ut 600 000 kr till Värmland Cirkusfestival, som återbetalas när de får medel från Leader 
Närheten. RtV har också betalat ut bidrag till Cirkusfestivalen om 375 000 kr, varav 300 000  är sökta 
från Regionen Värmland 2022 och 75 000 kr är bidrag från föregående år till cirkussatsningen. Enligt 
tidigare beslut kommer Julianna Vidarsdotter att fakturera Riksteatern Värmland 75 000 kr för 
kostnader kring upptaktsdagen, se rapporter.  

Gunilla Fält redovisar Kultur på landsbygd som behöver mer medel som stöd till arrangörsföreningar 
under hösten. Riksteatern Värmland erhöll 86 000 kr i december -21 som skulle användas för att stärka 
banden mellan arrangörer och producenter. De lades då på projektet Rural Movements. Då de inte har 
använts där under våren och inte är inräknade i budget, så är förslaget är att de medlen förs över till 
Kultur på landsbygd som stöd till arrangörer för föreställningar för barn och unga av värmländska 
producenter. Styrelsen beslutar att Riksteatern Värmland för över 86 000 från Rural Movements under 
förutsättning att de medlen finns kvar i projektet.  



71. Mellansverigeträffen 

Anna Skoglund redogör för planeringen av Mellansverigeträffen för konsulenter och regionala AU i 
Karlstad 21-22 oktober. Anna kommer att fördela arbetsuppgifter inom styrelsen, som också kommer att 
få närvara. Samtliga i styrelsen kommer att få bo på Stadshotellet. Programmet är fyllt av överraskningar, 
god mat och Titanic på Wermland Opera. Konsulenterna kommer att diskutera utbudsdagen i Västerås 
under mötesdagarna. Ordförandegruppen kommer att bland annat diskutera motioner.  

72. Övriga Rapporter 

 

a. Cirkusfestivalen 20 augusti. Det kom 2700 personer till Folkets Park i Forshaga.  De tre 
Riksteaterföreningarna i Forshaga, Grums och Säffle har gemensamt arrangerat, Krister Lönn 
berättar om den uppskattade dagen som var fylld av aktiviteter och uppträdanden. Händelsen 
fick god uppmärksamhet i media. Riksteatern Värmland köpte en tavla där intäkterna gick till 
Clowner utan gränser. 

Dagen innan bjöds politiker och tjänstemän in till en kompetenshöjande dag om cirkus för, och 
med, barn och unga. Medverkande föreläsare var Tilde Björfors från Cirkus Cirkör, Clowner 
utan gränser med flera.  

b. Projektredovisningar 

Under perioden har Riksteatern Värmland redovisat flera av de stöd som Kulturrådet och 
Region Värmland bistått med under pandemin. Redovisningar som nu är godkända och klara. 

c. Rural Movements hade föregående helg en redovisning av ett konstnärligt dansresidens med 
den rumänska konstnärinnan Ana Catalina Gubandru på Sjösala. Anna Skoglund rapporterar 
att en Riksteaterförening i Sunne är på gång. Hon kommer att träffa potentiell ordförande inom 
kort. Även Munkfors vill väcka sin vilande förening. 

d. Styrelsen rapporterar om en trevlig Höstupptakt på Västanå föregående dag. Leif Stinnerbom 
erhöll en gåva, en reservoarpenna,  från vår förening för sin utmärkelse till hedersdoktor vid 
Karlstads universitet. 

 
73. Nästa möte 

17 oktober 

14 november Budget och verksamhetsplan. Årshjul för 2023. 

14 december Julbord/julavslutning. 

74. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

Ordförande  sekreterare  justerare 

    

 


