
 
  

 

Styrelsemöte 2022-10-17 
Frånvarande: Margot Wiksten 

Protokoll: 

75. Mötet öppnas  
 

Ordförande Angelica Rage öppnade mötet. 

76. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

77. Val av justerare 

Britt valdes till justerare. 

78. Föregående Protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

79. Sparse Plus 

Vi har ansökt hösten 21 och med kompletteringar nu erhållit positivt besked från Creative 
Europe om 1 000 000 euro till ett arrangörsutvecklingsprojekt på europeisk basis tillsammans 
med sju europeiska länder. RtV kommer att ha en ledande roll när det gäller 
kompetenshöjande aktiviteter för arrangörer sju samarbetsländer i Europa mellan 2022-2025. 
Pressrelease med hjälp av Riksteatern.   

Styrelsen önskar någon typ av seminarium som beskriver projektet Sparse + där även 
ekonomisk redogörelse ingår, bl.a. ev. medfinansiering. Fördjupande 
informationsmöte/styrelseseminarium om Sparse+ för styrelsen i januari 23. Loka 21-22 
januari. 

 
80. 26 november IRL  

Riksteatern Värmland och Region Värmland bjuder tillsammans med Kari Lövaas, Stella Broos 
och Christofer Bocker in till en dag fylld med Kultur på Sjösala Bygdegård. Gunilla skickar 
anmälningslänk och program till styrelsen. 

81. Mellansverigemöte 

Styrelsen har fått uppgifter inför dagen. Mötesdag fredagen då även styrelsen ingår, vi ser på 
Titanic. Anna skickar ett hej och välkommen. Vi bjuder Christer på redovisningsföreningen för 
vi har biljett över. 

 

82. Nomineringar till Riksteaterstyrelsen  



Krister Lönn har ordet och föreslår att vi nominerar Leif Persson som har stor erfarenhet av  
Riksteatern och inte har andra uppdrag. Krister kollar formalia och styrelsen beslutar att 
nominera Leif Persson. 

 

83. Övriga Rapporter 

Maria har skickat rapport till kansliet, RtV har fakturerat medlemmarna samt rekvirerat från 
Regionen 300.000 för cirkusfestivalen.   
Brittmarie var här-Riksteaterns föreställning och Shakespeare-föreställning under helgen i 
Arvika. Flera riksteaterföreningar vill gärna veta vad regionala styrelsen gör.  
Ulla Lundahl meddelar att julkonsert med Wermland opera och konsert med Per Jorsäter är på 
gång. 
Forshaga RtF behöver inte låna medel för cirkusfestivalen, de har fått förskott.  
Birgitta berättar om flera föreställningar som de arrangerat och som är på gång. 
Hans Nordström har deltagit på utbudsdag barn och unga och turné med Rödluvan. 
Susanne Berggren har arrangemang med fokus på kulturorientering i Filipstad bl.a. Wermland 
opera.  
Säffle RtF har föreställningar om Ida Bäckman och Hoota, (liksom Forshaga). Raggarbuffé med 
Cecilia Kyllinge.  
Angelica berättar om svårigheter med liten ny förening.  
Eventuellt kommer Lars Håkansson i Kristinehamn att lägga ned föreningen, Anna försöker att 
stötta så att den kan leva vidare.  
 

84. Nästa möte 

14 november Budget och verksamhetsplan. Årshjul för 2023. 

14 december Julbord/julavslutning. 

85. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

Ordförande  sekreterare  justerare 

 

 

              

 


