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1. Ordförande 15.000 kr/år 
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Verksamhetsberättelse

2021



Riksteatern Värmland
är en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och arrangörs-

föreningarna i länet och en del av Riksteatern.

Riksteatern Värmland
är Riksteaterföreningarnas serviceorgan och bidrar till 

utbildning av styrelser, turnéläggningar, information till media m.m.

Riksteatern Värmland
samarbetar kring utbudsdagar där arrangörer och 

producenter möts.

Riksteatern Värmland
arbetar främjande för att utveckla scenkonsten i Värmland.

Riksteatern Värmland
jobbar strategiskt med scenkonst och arrangörskap för barn- och unga, bl.a. 

i projekten LÄNK och KulturCrew. 

Riksteatern Värmland
och SAMSAM Värmland driver Kultur på Landsbygd där vi 

arbetar för starka arrangörer på våra små scener i hela länet.

Riksteatern Värmland
samarbetar i europeiska och nationella projekt kring

arrangörs- och turnéutveckling

Riksteatern Värmland har stöd från Region Värmland och Kulturrådet



Riksteatern Värmlands styrelse 2021
Ordförande  Angelica Rage, Forshaga
V ordförande   Hans Nordström, Karlstad 
Kassör   Maria Emanuelsson, Karlstad 
Ledamöter  Krister Lönn, Säffle
   Ulla Lundahl, Hammarö
   Margot Wiksten, Forshaga
   Rolf Pettersson, Rudskoga
   Birgitta Nordling-Olsson, Karlstad
   Britt Davidsson, Arvika
   Mikael Johansson, Kil

Medlemmar i Riksteatern Värmland 2021 
Arvika teaterförening / Filipstads-Bergslags teaterförening / Hammarö teaterförening / Karlstads riksteaterförening

KilArenas vänner - en del av Riksteatern / Kristinehamns teaterförening /Torsby teaterförening

Säffle teaterförening /Kulturbums - En del av riksteatern / Forshaga Deje Riksteaterförening

Värmlands bygdegårdsdistrikt / Folkets Hus och Parker, Mellansverige / Våra Gårdar / Figurteaterkompaniet

Jäders teater / Teater DOS/ Värmlands Museum / Molkoms Folkhögskola



Ett helt 
scenkonstlän

Nationella
och internatio-

nella
samarbeten 

Danssatsning
Värmland

 Barn och unga

Scenrum 
Värmland

Projekt
och ansökningar

Meningen med
föreningen

Det gångna året präglades av pandemin där alla delar inom verksamheten 
helt eller delvis anpassades och ställdes om enligt rådande restriktioner och 
rekommendationer. De årliga utbudsdagarna, för riksteaterföreningarna i 
Mellansverige samt för barn och unga i Värmland, blev istället digitala program med 
tillhörande kataloger. De ekonomiskta stöd till projekt inom dans och till publik- 
och repertoararbete från Riksteatern, samt kris- och omställningsstöd från Region 
Värmland och Kulturrådet har möjliggjort ett gott och omfattande främjandearbete, 
där den digitala mötestekniken underlättat våra breda och kontinuerliga kontakter. 

2021 blev sammanfattningsvis annorlunda. Svårt, osäkert men även väldigt givande. 
Följande verksamhetsberättelse ger en bild av årets aktiviteter och kan med fördel 
läsas parallellt med verksamhetsplanen för samma period.

God läsning!

Anna Skoglund   Gunilla Fält
Verksamhetsledare  Verksamhetsutvecklare
Riksteatern Värmland  Kultur på Landsbygd



Verksamhet i pandemitider
Från skenande pandemi i början på året till påbörjade vaccinationer och lättade restriktioner till att 
avslutas med skärpta restriktioner och vaccinationspass. Att bibehålla en verksamhet i denna berg-
och dalbana blev en utmaning. Trots detta löpte arbetet på väl men präglades av anpassning och 
bidragssökning.

Scenkonst i pandemitider
Verksamheten kan sammanfattas i följande punkter:

• Anpassning och omställning, mildra och dämpa effekterna
• Söka nya vägar och hålla fokus framåt
• Arrangörsnätverken bokade in föreställningar som delvis kunde genomföras, men mycket fick 

ställas in. Fokus flyttades från scenkonstföreställningar och möten i olika fora, till strategiskt 
arbete, fortbildning, nätverksbyggande samt planering av nya samarbeten och projekt.

Digital anpassning
Den digitala tekniken är här för att 
stanna och har gjort det möjligt för att 
hålla kontakt med nätverk samt etablera 
nya samarbeten. Plattformarna Teams 
och Zoom har också varit nödvändiga 
för att delta i Riksteaterns program av 
utbildningar, möten och konferenser. 
Genom samma plattformar har vi 
även deltagit i möten och konferenser, 
arrangerade av Region Värmland och 
andra aktörer. Nya projekt och samarbeten 
har bedrivits helt på digital väg och vårt 
europeiska samarbete för scenkonst på 
landsbygden (SPARSE) har gynnats av det 
enkla sättet att ses via länk. Genom samarbete med Riksteatern och studieförbunden har vi kunnat 
erbjuda digitala utbildningar inom flera områden i syfte att stärka kompentensen på bred front. 
 
Stöd och bidrag
Under året har både Kulturrådet och Region Värmland stöttat Riksteatern Värmland med olika projekt-, 
återstarts- och krisstöd för att genomföra olika främjandeinsatser, i syfte att öka flexibilitet och 
handlingsutrymme i en fortsatt osäker tid. Det har bland annat resulterat i ökade bidrag till arrangörer.
Samtidigt har nya samarbeten etablerats och befintliga nätverk stärkts. Vi har fortsatt ansökt om 
medel från Kulturrådet, Riksteatern och Region Värmland dels som verksamhetsbidrag, dels som 
projektbidrag och flera nya fleråriga projekt har etablerats.



Ett helt 
scenkonstlän

Starta upp Riksteaterföreningar och förse med startkapital
Under året startades Deje/Forshaga riksteaterförening som fick ett startkapital om 10 000 kr. Tidigare 
förvaltade medel betalades tillbaka och Anna Skoglund ingår som adjungerande ledamot i styrelsen 
samt som resurs i föreningsarbetet under första verksamhetsåret.

Stötta befintliga arrangörsföreningar ekonomiskt
Önskemål har framkommit om andra typer av insatser då föreningarnas ekonomier är starka. 
Riksteatern Värmland valde att satsa på en stor annonskampanj under hösten istället.

Uppvakta kommuner för att söka/stärka samarbete
Värmländska kommuner, kultur och bildningsnämnden samt landshövding Georg Andrén har tagit del 
av presentationer  av verksamheten, där frågor om scenkonstsubventioner, barn och ungdomskultur, 
Kultur på landsbygd samt kultur och hälsa haft extra fokus.

Kontinuerliga samverkansdagar under året
Riksteatern, Forum för regional samverkan,  Forum för barn och unga samt erfarenhetsutbyten.  
Region Värmland/länsstyrelsen, Ett jämställt Värmland
Region Värmland, Kulturfrukost 

Konferenser
Riksteatern Värmland har deltagit i och medverkat vid:
Check! Unga arrangörer 
Repertoar för unga och skolor (RUS)
Mellansvenska utbudsdagen
Folk & Kultur
Arts&Music Innovation x 3
Regional samverkans konferens x 2
Riksteatern, Arena
Riksteatern, Scenkonst -21
Regional samverkanskonferens
Riksteatern, Anbud Digital
Scengalej
Riksteatern, Mellansverigeträff 
Repertoarträff Riksteatern Värmland

Riksteatern
Vi har regelbundet deltagit i analyser och strategier genom Riksteaterns Coronagrupp samt i 
informationsträffar för omvärldsanalys med VD Magnus Aspegren samt Forum för regional samverkan, 
konsulentträffar och Arena.



Arts & Music Innovation
Riksteatern Värmland samarbetade med Innovation Park 
och MECO. Vi samlade ett tjugotal kreatörer, arrangörer, 
konstnärer, entreprenörer, artister och kulturella eldsjälar 
i fyra konferenskvällar under året. Den centrala frågan var: 
“Vad kan man göra för livescenen, kultur och musiklivet? 
Nätverksträffarna leddes av Innovation Park i en klassisk 
innovationsprocess för att fina konkreta lösningar och vägar 
framåt. 

Allas barn och unga i Arvika 
Riksteatern Värmland är del av rörelse för att utveckla nya 
idéer som ska leda till större framtidstro och en meningsfull 
fritid för barn och unga. Det nya nätverket har deltagare 
från ett tjugotal olika verksamheter och organisationer knutna till Arvika och givande workshops och 
möten har ägt rum åtta gånger under året.
 
Karlstad kommun
Under året har Anna Skoglund deltagit i Karlstad kommuns teatersamtal i syfte att få en lägesbild av 
scenkonstaktörernas förutsättningar. 

Region Värmland
Under hela året har Riksteatern Värmland haft ett nära samarbete och en god dialog med främjande 
verksamhetsutvecklare, konsulenter och ledning för Region Värmland. Tillsammans med övriga 
organisationer inom kultursamverkansmodellen har vi deltagit i dialogmöten, erfarenhetsutbyten och 
samverkanskonferenser samt tagit del av och lämnat synpunkter på på den nya kulturplanen. 

Scenrum 
Värmland

Scenrum Värmland
Våra digitala nätverksträffar har gett förståelse för 
resonemang och behov när det gäller värmländska 
scener och inventering av scenrum har inletts. 
Under året har vi sett hur många mindre scener på 
landsbygden utvecklats med nya och större scener, 
bättre ljud och ljus. Till exempel Älvenäs nya scen 
samt Sjösala.

Teknikpoolen
Vice ordförande Hans Nordström genomförde en 
behovsanalys och skötte inköp av teknik i form av 
ljud- och ljusanläggningar. En projektor köptes 
också in.



Meningen med
föreningen

Digitala träffar med arrangörsföreningar
Under året har det hållits ett tiotal digitala möten med länets 
arrangörsföreningar. Den digitala tekniken är här för att stanna och 
har varit ett nödvändigt forum för att hålla kontakt med arrangörs- 
och producentnätverken. 

Kurser
Under året har vi arrangerat och bjudit in till gemensamma 
aktiviteter för både Riksteaterföreningar och småplatsarrangörer i 
länet:
Kassörskurs med SV
Två Zoom-kurser med NBV
Mer publik med ABF
3 tillfällen föreningskurs  medSV 
Deltagande demokrativecka länsstyrelsen 
Kpl-träff vårens scenmeny

Annonskampanj
För att uppmärksamma våra Riksteaterföreningar gjordes en annonskampanj och Facebook-kampanj 
kring föreställningar och medlemsskap.

Kultur på landsbygd
Det andra pandemiåret innebar vissa lättnader i restriktionerna under hösten. Våren ägnades åt att 
kompetensutveckla digitalt samt söka extra stöd som skulle komma arrangörer och producenter 
tillgodo i en tid av kris. Arrangörsföreningar med egna lokaler börjar få märkbara hål i plånboken då 
många föreningar livnär sig på att hyra ut till fester och annat. De värmländska föreningarna visade 
på stor flexibilitet och flera arrangerade corona-säkra event, med avstånd, handsprit och fika på 
plats i påsar för att undvika trängsel. Några föreningar ordnade också aktiviteter utomhus under 
sommaren. Under året arrangerades färre föreställningar än vanligt, men föreningarna fick större 
bidrag per föreställning tack vare extra medel från Kulturrådet och Region Värmland. Under våren 
arrangerades mycket få föreställningar pga skärpta restriktioner i början på året. Men tack vare extra 
stöd vågade man ändå arrangera 48 föreställningar tillsammans med Kultur på landsbygd. Av dem var 
14 barnföreställningar och  9 dansföreställningar inklusive dansaktivieteter och dansföreställningar 
inom Rural Movements. Kultur på landsbygd kunde också ge stöd till 26 föreningar som arrangerade 
Wermland Operas julturné.



 Barn och unga

Barn och unga
I vår roll som kompetensorganisation har vi i alla sammanhang belyst värdet av scenkonst för unga 
samt behovet av ett subventionssystem för barn- och ungdomskultur. Vi har aktivt deltagit i olika 
nätverk, bidragit till utvecklingen av digitala plattformar, subventionerat scenkonsthändelser och 
stöttat enskilda projekt, bland annat Värmland skriver och Communityteater på Kronoparken.

Kulturpoolen
Riksteatern Värmland har i samarbete med Region Värmland varit delaktig i utvecklandet av 
plattformen Kulturpoolen, ett forum där scenkonstproducenter presenterar sig med inriktning på 
scenkonst i skolan. 2021 ersattes utbudsdagarna för barn & unga med en katalog här.

Skapa Dans
Region Värmland arrangerade regional deltävling i november där Gunilla Fält representerade 
Riksteatern Värmland i juryn. 

KulturCrew
Region Värmland har beviljat 100 000 kr för att etablera unga arrangörer i samarbete med Region 
Värmlands biblioteksutveckling. Uppstart hösten 2021 och våren 2022.

LÄNK
Under året har en Länk-festival planerats att äga rum på Västanå Teater 11-13 mars 2022. Ansvariga 
projektledare är Anna Skoglund och Linnea Benneberg från Västanå Teaters verksamhet för barn 
och unga. Den 15-17 oktober var det regihelg på Riksteatern i Hallunda och ungdomarna skulle mötas 
igen på Västanå våren -22. Totalt skulle 5 grupper delta, två från Karlstad och tre från Dalarna. Under 
januari 2022 beslutades att festivalen skulle ställas in på grund av covidpandemin.



Danssatsning
Värmland

Danssatsningen i Värmland
Tillsammans med Region Värmland och i andra 
samarbeten Riksteatern arbetat främjande för att stärka 
dansen som konstform, både för producenter och 
arrangörer. Danseventet Room X och dansresidenset 
Rural Movements har stått i centrum för satsningen. 

Om(dansa) Pish-Po
Tre professionella dansare medverkade på ett 
dansresidens på Sjösala Dansbana där de tillsammans 
med skådespelerskan Monirah Hashemi fick lära sig de 
gamla stegen av en afghansk kvinna, som själv lärt sig 
dem som ung. Dansföreställningen var en livestreamad 
work in progressvisning.

Room X – 14 danskonstverk under två dagar i ett ljus- 
och ljudsatt Värmlands Museum
Room X var ett samarbete mellan Karlstad 
Riksteaterförening, Riksteatern, Riksteatern Värmland 
och Värmlands Museum. Dansare från Värmland mötte 
dansare från Skåne i temat trygghet/otrygghet.  4-5 
december hölls två föreställningar som sammanlagt 
besöktes av omkring 700 personer. Idé och koncept:  
Miguel Cortéz och Claudine Ulrich. Förutom i Karlstad 
sattes verket upp i Gävle och i Jokkmokk.

Subventioner till dansföreställningar
Genom Kultur på landsbygd fick arrangörer extra stöd 
för att arrangera dansföreställningar. Syftet var att 
engagera värmländska dansproducenter och utveckla 
arrangörsskapet för dans.



Dansfrämjande arrangörsutveckling
Tre särskilda insatser utöver kontinuerligt nätverkande har ägt rum under året:
- Träff mellan dansare och arrangörer på Värmlands Museum i samband med förberedelser för Room X
- Dansresa till Örebro med representanter för Riksteaterföreningar och Kultur på Landsbygd för 
föreställning och samtal med Virpi Pahkinen
- Resa till Västanå Teater på temat dans med inledning av Leif Stinnerbom.

Rural Movements– dansresidens på landsbygden
Styrgrupp: Riksteatern, Region Värmland, Riksteatern Värmland, Alma Löv Museum of Unexp. Art, 
Emtervik Bygdeutveckling och Gunnerudsgården.
Konstnärlig projektledare: Anna Asplind
Residenstagare: Dinis Machado, Marcus Doverud och Rebekka Nilsson
Andra residensåret hade som syfte att undersöka och ta hänsyn till platsen och människorna i mötet 
med konsten och dansen. Under året arrangerades publika aktivieteter bland annat en ljudvandring 
med Marit Kapla, konstnärssamtal, Residens I rörelse och Dansbanan samt 4 föreställningar med 
residenskonstnärerna Marcus Doverud, Rebekka Nilsson och Dinis Machado. En portabel dansbanan 
med interaktiva ljudverk av koreografer ställdes ut på Alma Löv Museum of Unexpected Art 
tillsammans med en bildutställning om dansbanan i Värmland av Staffan Jofjell. Mer information om 
verksamheten finns på hemsidan: www. ruralmovements.se.



Nationella
och internationella

samarbeten 

SPARSE och SPARSE +
Vi har fortsatt varit ”associated partner” i ett europeiskt samarbete för att främja scenkonst utanför 
storstadsregionerna. Förutom Sverige har Norge, England, Estland, Litauen, Rumänien och Tjeckien 
deltagit i ett omfattande arbete att ansöka om medel för SPARSE+, då första projektperioden avslutas i 
december 2021.

Erasmus +
Projektansökan rörande Inspiring & Aspiring (I&A) – a Rural Youth Cultural Education Empowerment 
Initiativ fick tyvärr avslag i ansökan till Perform Europe.

Riksteatern Mellansverige
Samarbetet har avsett erfarenhetsutbyten, planering och genomförande av digital utbudsdag på 
grund av pandemin. Den ägde rum via Zoom med förinspelade filmer och välkomsthälsningar från 
riksteaterkonsulenterna i Mellansverige. Utbudet låg kvar digitalt och var möjligt att se under 1 månad 
och hade drygt 1500 unika besök. Årets mellansvenska konferens, där styrelserepresentanter och 
konsulenter möter varandra, hölls i Bommersvik i Stockholms län 22-23 okt.

Interregional samverkan
Under 2021 deltog vi på kursen Hållbar och smart kommunikation med Alfred Appelros i Örebro. 
Dagen arrangerades av Riksteatern Örebo län och inbjudan gick även till värmlänningar. 

Riksteatern
Anna Skoglund har ingått i konsulentpresidiet samt i referensgrupper rörande samtida cirkus, digital 
utbildningsplattform och bemötandekod. Riksteatern har varit huvudfinansiär i dansresidenset Rural 
Movements och producent av danseventet Room X. 
 
Manegen
Ett nytt samarbete har inletts med Manegen, en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och 
gatuperformance.



Projekt
och ansökningar

Unga arrangörer på landsbygden
Samarbetet med Region Värmland med unga arrangörsgrupper på landsbygden är dels uppskjutet på 
grund av pandemin, dels på grund av att detta ingår i Kulturcrew.

Nya Kulturhuset Kronoteket 
Riksteatern Värmland har gett stöd till communityteater som kunnat ha en grupp till och från under 
pandemin på Kronoparken i Karlstad. Man riktar sig till unga på Kronoparken och arbetar med 
nyskriven dramatik. 

KulturCrew
Kulturcrew satte igång under året, se Barn och unga. Riksteatern Värmland erhöll under året mer stöd 
till projektet, som är ett samarbete med Region Värmland.

Värmland Skriver
Riksteatern Värmland bidrog under året med 5 000 kr från verksamhetsbudgeten, villkorat att 
projektet förändrar målgrupp till att inkludera unga vuxna. Under året arrangerades en tävling även för 
unga skribenter  och man har arrangerat drömsommarjobb med skrivande ungdomar.

Shared Reading
Tack vare extra stöd från Region Värmland kunde vi stödja en läsecirkel med den speciella metoden 
Shared Reading  tillsammans med Värmland skriver. Projektet fick stöd av de extra medel för kultur och 
hälsa som Regionen stötte till under hösten. Tanken var att människor som länge varit isolerade skulle 
kunna börja uppleva kultur i mindre grupper istället för att sätta sig i en publik. 



Rapportering och statistik
Under året har Riksteatern Värmland lämnat rapporter till följande organisationer:
 - Myndigheten för kulturanalys – redovisning av verksamhet för uppföljning av statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen.
 - Region Värmland – projektredovisningar, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt bokslut.
 - Kulturrådet – redovisningar av projekt och verksamhet
 - Riksteatern – redovisning av antalet riksteaterföreningar och anslutna organisationer, ekonomiska 
medel, statistik för föreställningar och publik.

Kommunikation och marknadsföring
Flera artiklar har skrivits om länets arrangörer. Inlägg i sociala medier har fått stor spridning och alla 
webbsidor har hållits uppdaterade. Under hösten genomfördes en stor annonskampanj i samarbete 
med NWT media. Room X  Riksteatern Värmland har även presenterat Room X i helsidesannonser i 
tidskriften Värmländsk Kultur samt i Värmlands Konstförenings katalog för 2021 års höstsalong på 
Kristinehamns Konstmuseum.

Årets möte 2019
100 grader KARLSTAD är ett årligt återkommande evenemang för det värmländska näringlivet med 
fokus på kunskap, inspiration samt värdefulla kontakter och affärer. På grund av covidrestriktioner 
ställdes prisutdelningen in, men Riksteatern är fortsatt nominerad till priset Årets möte 2019 i 
avvaktan på nytt datum för galan.

Kontor och personal
Arbetsåret 2021 har skett mestadels på distans men inflyttningen blev klar i de nya kontoren på 
Pihlgrensgatan 7.  Avtal om företagshälsovård har tecknats med Avonova och personalen har fått 
ett årligt friskvårdsbidrag samt möjlighet till träning på arbetstid.  Anna Skoglund och Gunilla Fält 
har genomfört utvecklings- och lönesamtal och Anna Skoglund och Angelica Rage har genomfört 
utvecklings- och lönesamtal. Det genomfördes inte någon lönerevision under året. Anställda har 
deltagit i Riksteaterns kursprogram om bland annat bemötandekod, föreningsformalia och digital 
mötesteknik. Gunilla Fält har under året deltagit i kursen Civilsamhället i samhället vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola. Utbildningen har skett i huvudsak på distans och omfattade 7,5 högskolepoäng.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Riksteatern Värmland är en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och
arrangörsföreningarna i länet och en del av Riksteatern. Det är en självständig juridisk person
organiserad i föreningsform.

Riksteatern Värmland är de lokala riksteaterföreningarnas serviceorgan. Föreningen arbetar
främjande för att utveckla scenkonsten i hela Värmland.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2021 har starkt präglats av den pågående Coronapandemin och de effekter som
pandemin har orsakat i form av inställda föreställningar, inställda utbildningsinsatser, möten, 
konferenser och samarbeten. Arbetet har i stället fokuserat på att mildra effekterna av pandemin
genom riktade bidrag till drabbade producenter och arrangörer, genomförda utbildningar i digital
teknik och söka nya lösningar och samarbeten för att stå rustade när restriktionerna lättar.

Flerårsöversikt

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusentals kronor .

2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812

Nettoomsättning tkr 3602 2 465 3 343 3 960

Resultat efter finansiella poster tkr 91 78 -34 -9

Soliditet 22% 32% 42% 37%

Förändring i eget kapital Balanserat Årets Totalt

resultat resultat

Belopp vi årets ingång 370 835 78 441 449 276

Balanseras i ny räkning 78 441 -78 441 0

Årets resultat 91 232 91 232

Belopp vid årets utgång 449 276 91 232 540 508

Resultatdisposition

Balanserat resultat 449 276

Årets resultat 91 232

Summa 540 508

Styrelsens förslag till disposition

Balanseras i ny räkning 540 508

Summa 540 508

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tilläggsupplysningar.
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2021-12-01 2020-12-01

Resultaträkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Belopp i kr

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm.

Bidrag 3 488 530 2 435 007

Medlemsavgifter 0 0

Övriga intäkter 113 795 30 454

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm. 3 602 325 2 465 461

Rörelsekostnader

Verksamhetskostnader, lämnade bidrag och gager -406 216 -555 137

Övriga externa kostnader -1 673 057 -493 516

Personalkostnader 2 -1 431 591 -1 338 127

Summa rörelsekostnader -3 510 864 -2 386 780

Rörelseresultat 91 461 78 681

Finansiella poster

Räntekostnader -229 -249

Summa finansiella poster -229 -249

Resultat efter finansiella poster 91 232 78 431

Resultat före skatt 91 232 78 431

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 91 232 78 431
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 801 40 000

Övriga kortfristiga fordringar 82 276 36 559

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 151 29 036

Summa kortfristiga fordringar 154 228 105 595

Kassa och bank

Kassa och bank 2 351 510 1 280 326

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar 2 505 738 1 385 921

SUMMA TILLGÅNGAR 2 505 738 1 385 921
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 449 276 370 845

Årets resultat 91 232 78 431

Summa  eget kapital 540 508 449 276

Avsättningar

Personalutveckling 42 665 60 325

Barnteater 83 816 83 816

Summa avsättningar 126 481 144 141

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 173 189 62 262

Övriga skulder 4 1 441 764 597 259

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 223 796 132 983

Summa kortfristiga skulder 1 838 749 792 504

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 505 738 1 385 921
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enlig årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning för mindre

ekonomiska föreningar. 

Redovisning av bidrag

Mottagna bidrag för särskilda verksamhetsmål och/eller projekt skuldförs till den del de ännu

inte har använts eller upparbetats.

Noter
   Belopp i kr

Not 2 Medelantalet anställda 2021 2020

Medelantalet anställda 2 2

Not 3 Materiella anläggningstillgångar 2021 2020

Upprustning hyrd lokal 0 5 952

Ackumulerad avskrivning 0 -5 952

0 0

Ingående anskaffningsvärde inventarier 102 784 102 784

Ackumulerad avskrivning -102 784 -102 784

0 0

Summa anlägglingstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Föreningen har inom ramen för det allmäna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en 

schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.
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Not 4 Övriga skulder 2021 2020

Moms 0 1 963

Skatt,soc.avgifter 66 427 53 039

66 427 55 002

Samverkan, utbudsdag mellansverige 90 468 116 114

Skuld teaterföreningar 28 904 28 904

119 372 145 018

Mottagna ännu ej använda/upparbetade bidrag

Barnteater 0 56 082

Kulturrådet 0 92 900

Region Värmland/stöd 45 000 55 000

Kulturcrew 233 046 80 046

KPL (Kultur på landsbygd) 53 211 53 211

Länk (Riksteaterns ungdomssatsning) 115 000 0

Shared reading 100 000 0

Kultur för unga - temadag 2022 75 000 0

Share Music 75 000 0

Cirkus i Värmland 175 000 0

Cyklande clowner 100 000 0

Dansresidens/Rural movements 284 708 60 000

1 255 965 397 239

Totalt 1 441 764 597 259

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2021 2020

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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REVISIONSBERÄTTELSE 

FÖR 

RIKSTEATERN VÄRMLAND 

ORG. NR: 873201-2573 

Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna 
samt tagit del av protokoll och övriga handlingar som ger upplysningar om styrelsens förvaltning för 
räkenskapsåret 1 januari-31 december 2021.  

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi 

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes  

att resultatet disponeras enligt förslag i verksamhetsberättelsen samt  

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

-------- den 



Riksteatern Värmland
Organisationsnummer 873201-2573

Budget 2022
Budget RTV Inkl projekt

Belopp i kr helår 2022

Intäkter
Bidrag från Region Värmland 1 895 000 1 895 000

Statsbidrag från Region Värmland 350 000 350 000

Publik‐ och Repertoarstöd 35 000 85 000

Medlemsavgifter lokalföreningar 95 500 95 500

Övriga intäkter (inkl överflyttat från tidigare år) 98 211 1 172 935

Summa Intäkter 2 473 711 3 598 435

Kostnader
Verksamhetsnära kostnader

Arrangörsstöd

Lämnade bidrag till lokala föreningar ‐274 000 ‐274 000

Lämnade bidrag till teater barn/unga ‐60 000 ‐60 000

Lämnade bidrag för dansföreställningar ‐40 000 ‐40 000

Gager till juridisk person ‐35 000 ‐35 000

Summa arrangörsstöd ‐409 000 ‐409 000

Projektkostnader ‐959 208

Aktivitetskostnader

Övriga aktivitetskostnader ‐51 611 ‐51 611

Summa aktivitetskostnader ‐51 611 ‐51 611

Summa övriga verksamhetsnära kostnader -460 611 -1 419 819

Personal- och administrativa kostnader

Lokalkostnader ‐151 200 ‐151 200

Kontorsomkostnader ‐79 000 ‐79 000

Resekostnader ‐50 000 ‐50 000

Reklam och marknadsföring ‐11 000 ‐11 000

Företagsförsäkring ‐10 000 ‐10 000

Förvaltningskostnader (styrelse, årsmöten mm) ‐126 900 ‐126 900

Externa Tjänster (Redovisningstjänster, bankkostnader) ‐113 000 ‐113 000

Övriga externa kostnader ‐22 000 ‐22 000

Personalkostnader ‐1 450 000 ‐1 450 000

Summa personal- och administrativa kostnader -2 013 100 -2 013 100

Avskrivningar 0

Rörelsens kostnader -2 473 711 -3 432 919

Finansiella intäkter och kostnader (räntekostnader) 0

RESULTAT 0 165 516

RESULTAT FRÅN PROJEKT (resultatenhet 40): 1) Se not nedan

Projekt 90: Utbudsdag lokala föreningar mellansverige 87 471

Projekt 2002: Kultur crew (år 2022‐2023) 78 046

Projekt 2003: Rural Movement (år 2021‐2023) 0

Projekt 2009: LÄNK‐festival 0

Projekt 2006: Kultur för unga ‐ Temadag (år 2021‐2022) 0

Projekt 2007: Share Music (år 2021‐2022) 0

Projekt 2008: Cirkus i Värmland (år 2021‐2022) 0

Delsumma Projekt (verksamhet 40) 165 516

Resultat RTV (inkl KpL) och Pågående projekt 165 516

Not 1) Projektmedel överflyttas från 2021 med drygt 1 Mkr. 

Det är bidrag som har utbetalats under 2021 och som flyttas med till 2022.

Dessa kommer i stort sett att arbetas upp under 2022.
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 Verksamhetsplan 2022 
Med handlingsplan 

Inledning 

Riksteatern Värmland kommer att fungera främjande i hela länet för att stärka alla sidor av scenkonstlivet för 
att säkerställa både efterfrågan och utbud av professionell scenkonst för alla - överallt.  

Vi ska på olika sätt bidra till att scener hålls öppna, att arrangörer överlever och att scenkonstproducenter 
känner framtidstro. Engagemanget är stort och med starka samarbeten i bagaget har vi styrfart framåt och 
känner stor tillit till vår insats under kommande år! 

Verksamhetsplanen har utformats enligt följande punkter med tillhörande handlingsplaner i detta 
dokument: 

1. Ett helt scenkonstlän
2. Backstage Värmland
3. Meningen med föreningen
4. Barn och unga
5. Samtida dans
6. Cirkus
7. Nationella och internationella 

samarbeten
8. Projektansökningar
9. Riksteatern Värmland - organisationen
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1. Ett helt scenkonstlän
Riksteatern Värmland ska arbeta främjande för att säkerställa att det finns ett starkt och hållbart 
intresse för, och behov av, ett brett utbud av professionell scenkonst för alla åldrar i hela länet. 
Vi ska stötta och skapa lokala Riksteaterföreningar, ansluta organisationer och arbeta aktivt 
med Kultur på Landsbygd i varje kommun. Målet är att uppnå ett helt och levande scenkonstlän – för 
alla överallt. 

Vårt mål är att det ska finnas Riksteaterföreningar i alla kommuner i Värmland. Därför bidrar vi med 
subventioner och ekonomisk stöttning till arrangörsledet i enlighet med budget och startbidrag om 
10 000 kr till nystartade riksteaterföreningar samt stöttning i styrelsearbetet genom att Anna Skoglund 
går in som adjungerande styrelsemedlem under första året.  

Vi vill upprätthålla levande, öppna platser för kultur som skapar mänskliga möten. Vi ska aktivt jobba 
opinionsbildande genom att söka samarbeten för att lyfta sambandet mellan kultur och hälsa. Målet är 
att under året avsluta den föreläsningsserie som startades under hösten 2021 där vikten av scenkonst 
för människors välbefinnande står i centrum.  

För att stärka nätverken ska vi hålla regelbundna träffar med riksteaterföreningar/ arrangörsföreningar 
i syfte att hålla en bra och stabil kontakt med hela länet och skapa forum för frågor och stöttande 
samvaro. Vi ska vara lyhörda och särskilt under året arbeta inlyssnande för att kunna matcha insatser 
och möta behov i postcorona tider. 

Vi ska även fortsätta att stötta våra fria producenter och arbeta aktivt för att etablera ett 
subventionssystem för att uppnå mer likvärdig konkurrens mellan regionala producenter och 
institutioner. Vi ska ha dialog med och ta intryck av föregångare på olika håll runtom i landet.  

Anna Skoglund sitter från och med januari 2022 med i konsulentpresidiet för Riksteatern nationellt 
och både Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd ska delta aktivt i olika regionala, nationella 
och internationella nätverk och samarbeten i syfte att representera och stärka Värmland som ett helt 
scenkonstlän. 
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Handlingsplan 

 Starta upp Riksteaterföreningar och 
förse med startkapital samt ingå som 
adjungerande i styrelsearbetet. Verka 
stöttande och som bollplank i 
allehanda frågor och alltid finnas till 
hands för både arrangörs- och 
producentled.

 Stötta befintligt arrangörsnätverk 
ekonomiskt genom subventioner och
enstaka projektstöd och verka för det 
ska finnas bästa möjliga 
förutsättningar för programläggning 
och bokning. 

 Verka i hela länet genom våra 
riksteaterföreningar och 
arrangörsnätverket inom Kultur på 
Landsbygd (Samlingslokalernas 
samarbetsorganisation – Sam Sam) 

 Sammankalla och hålla ihop 
nätverk och styrgrupper, bland annat 
för ordförande i Riksteaterföreningar 
och fria producenter i syfte att 
inventera nuläge och framtidsutsikter,
för att se var vi bäst kan hjälpa till. 

 Uppvakta kommuner för att 
söka/stärka samarbete, samt att påvisa 
värdet av att ha en aktiv lokal 
Riksteaterförening. 

 Arbeta aktivt för att skapa en plattform 
för Idéell Kulturallians i Värmland. 

 Inventera nya scenrum runtom i länet
med hjälp av Riksteatern nationellt. 

 Seminarium eller föreläsningsserie: 
Kultur för hälsa (RtV och KpL). Samtal 
pågår, möte med 
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2. Backstage Värmland

Scenrum ska även finnas på webben som en del av Riksteatern Värmlands hemsida. 
 i form av layoutprogram och kanaler Vimeo och Youtube samt mycket information, mallar och 
kontaktlistor. 

Riksteatern Värmland har etablerat ett flertal nätverk och ska fortsatt ha nära kontakt och regelbundna 
möten med olika aktörer inom scenkonst i länet. Vi ska undersöka nya samarbeten och underhålla och 
stärka befintliga.  
Vi har en god kännedom om de behov som finns och de utmaningar som postpandemin innebär. Under 
2022 fortsätter etableringen av Scenrum Värmland där Riksteatern Värmland stärker sin funktion som 
resurs för länets arrangörer och producenter.  

Scenrum Värmland innebär att Riksteatern Värmland utarbetar och etablerar ett koncept där vi tjänar 
som resurs för arbetsplatser och konferensrum, utskrifter och hjälp med layout av affischer, flyers, 
programblad m m. Vidare en teknikpool, rådgivning och mallar för avtal.   
Allt ska vara fritt att använda, helt utan kostnad.  

Handlingsplan:  

 Skapa checklistor och mallar som ska 
fungera som grund för trygga och säkra 
arrangemang för alla deltagande – 
arrangör, artist och publik. Samt 
tillhandahålla Youtube och 
Vimeokonto 

 Utbilda och informera om trygga 
arrangemang i ett vidare perspektiv 
och beröra bland annat frågor om våld 
och hot. I samarbete med polisen och 
Riksteatern. 

 Erbjuda en teknikpool som innehåller 
portabel teknik; ljud, ljus och 
projektorer, att låna gratis. En 
kontaktlista över ljud- och 
ljustekniker samt övrigt verksamma 
inom scenkonstområdet. 

 Samla kompetens i form mallar och 
lista kontakter för rådgivning och 
professionell vägledning. Samarbete 
med Riksteatern. 

 Erbjuda både arrangörer och 
producenter möjlighet att printa 
ut affischer och övriga trycksaker 
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3. Meningen med föreningen
Arbetet med Riksteaterföreningar och Kultur på Landsbygds arrangörsföreningar är en av 
grundstenarna till Riksteaterns verksamhet och ses alltid som ett prioriterat område. Under 2022 
kommer vi att använda Riksteaterns nya kompetensutvecklingsprogram som spänner över ett rikt och 
brett område för den ideella föreningen. 

Anna Skoglund genomför sin utbildning i föreningskunskap och vårt kompetensutvecklingsprogram 
genomförs både digitalt och i fysiska möten.  

Vi deltar i konferenser, arrangerar utbudsdagar och stöttar nya föreningar samt nya ledamöter i 
befintliga föreningar och arrangörsnätverk. 

Vi ska arbeta för att stärka sammanhållningen mellan arrangörsföreningarna till en helhet som kan tala 
med en stark och enad röst. Vi behöver stärka vi-känslan, lyfta folkrörelsen och värdet av 
det gemensamma.  

Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd ska gemensamt säkerställa en bred kompetenshöjning 
inom arrangörsnätverket i samarbete studieförbund, Riksteatern Nationellt och SamSam. 

Handlingsplan: 

 Arrangera utbildning: 
Organisationsfrågor och 
medlemsvärvning 

 Arrangera utbildning: Marknadsföring, 
digitalisering och sociala medier 

 Arrangera studiecirkel:
Arrangörsutveckling 

 Medlemsvärvarkampanj i kombination 
med pressträffar i och i samband med 
detta även annonsering i lokalpress 
och i NWT medias kanaler. 

 En gemensam trycksak i form av 
programblad stärker 
Riksteaterföreningarnas 
marknadsföring gemensamt.

 Permanent omställning; vi ser den 
digitala tekniken som resurs, inte som 
hinder och fortsätter att utveckla 
tjänstemännens kompetens i 
mötesteknik. Vi ska använda 
mötesplattformarna Teams och 
Zoom.

 Internet och sociala medier: Vi ska 
aktivt bygga på den digitala 
kompetensen hos 

 arrangörsföreningarna och kommer 
att planera och genomföra datakurser i 
syfte att orientera sig, tolka och finna 
information på internet, samt utnyttja 
sociala medier för marknadsföring och 
kommunikation både intern och 
externt.
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4. Barn & Unga
Arbetet med scenkonst för barn och unga i skola och på fritid är även det ett ständigt prioriterat 
område. Vårt arbete inom fältet ska bidra till att Barnkonventionens formuleringar i artikel 31 uppfylls:  

“Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. “  

“Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att tillfullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet. “  

Vi kommer att fortsätta att i olika fora driva frågan om att det är för stor ojämlikhet mellan de 
värmländska kommunerna i frågor kring barnkultur och barns rätt att delta i det fria kulturlivet. 

Riksteatern Värmland ska i samarbete med andra aktörer ha delaktighet i nätverk som främjar barn och 
ungas rätt till kultur samt inspirera vuxna som i olika roller arbetar med scenkonst för målgruppen.  

Vi ska samarbeta med andra aktörer inom området och söka nya samarbetspartners och skapa 
eller delta i projekt som beviljats medel för att främja kultur för unga.  

Kontakten med politiker och beslutsfattare i skola och fritidsverksamhet ska intensifieras för att skapa 
dialog och verka opinionsbildande.  

Scenkonst för barn och unga i skolorna i Värmland är i högre utsträckning än i andra län beroende av 
Kulturrådets bidrag Skapande skola. Ansökan är ofta snårig och kraven oklara. Därför arrangerar vi en 
eller ett par nätverksträffar med representant för Kulturrådet i ett försök att reda ut begreppen.  

Anna Skoglund ska fungera som referens för scenkonst till den digitala Kulturpoolen som 
tillhandahåller ett regionalt utbud av kultur för skolan och ha en aktiv roll 
i genomförandet av årliga utbudsdagar för barn & unga samt bidra till utvecklingen av en digital 
utbudskatalog som ska fungera som komplement till dessa. Vi ska ta del av och lära oss av utbudsdagar i 
andra län och ha nära kontakt med kollegor inom Riksteaterns barn&unga presidium. 

Riksteatern Värmland kommer att fortsätta och möjligen utöka subventionera för scenkonst till lokala 
riksteaterföreningar och arrangörsnätet inom Kultur på Landsbygd. Vi knyter närmare kontakt med de 
värmländska folkbiblioteken för att undersöka hur vi kan samarbeta och finna gemensamma vägar 
framåt.  

För att hålla arrangörsledet aktuellt och levande krävs föryngring. Under året kommer vi att fortsätta 
arbeta för att få unga att engagera sig i nätverken kring Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd. 
Som grund ligger Ung i förening, Riksteaterns program för att få fler unga att engagera sig i en 
lokal Riksteaterförening samt nätverket unga arrangörer på landsbygden med konceptet Occupy 
Bygdegården. 

Vi kommer vidare att stötta ungt arrangörskap genom att arbeta med KulturCrew tillsammans med 
Region Värmland och Folkbiblioteken i länet. Vi kommer att vara delaktiga brett inom olika former av 
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koncept som till exempel Allas barn & unga i Arvika – social innovation med kulturen som 
utgångspunkt. Allt för att nå ut till ungdomar med intresse för konst och kultur. Målsättningen är att 
bilda ett kulturkluster där Riksteatern Värmland och Kultur på Landsbygd är initiativtagare och aktiv 
samarbetspartner.  

Nätverk, koncept, projekt och aktiviteter vi arbetar med 2022: 
Kultur Crew   
Ung i förening 
Unga arrangörer på landsbygden 
UKM 
Allas Barn & Unga i Arvika 

LÄNK 
Under kommande år blir det en särskild satsning på nyskriven svensk dramatik, tolkad av unga 
ensembler från hela landet. En ungdomsfestival med ett tiotal tillresta medverkande grupper kommer 
att hållas på Västanå Teater 7 - 8 mars 2022. 
Festivalen kommer att bli en del av Västanå Teaters 50 års firande och finansieras av Riksteatern 
Värmland och Region Värmland med lika delar. LÄNK festivalen blir också ett led i arbetet med Kultur 
på Landsbygd och ska verka för att vi etablerar fler ensembler i länet. 

I samband med LÄNK festivalen arrangerar Riksteatern Värmland ett seminarium på temat scenkonst 
för barn – för alla, överallt. 

Skapa Dans 
Riksteatern Värmland kommer i samarbete med Riksteatern och Region Värmland att arbeta aktivt 
med koreografitävlingen för unga. I samband med det kommer vi att sprida Riksteaterns koncept; att se 
på dans med barn i förskola och i skola 

Share Music 
Allas lika rätt till scenen, barn och unga med funktionsvariation 
Projektägare: Riksteatern Värmland 
Projektet inleds under senhösten 2021 och kommer att genomföras till större del under 2022. Syftet är 
att ge en ingång till kreativt skapande tillsammans med professionella konstutövare inom måleri, dans 
och musik och att skapa utrymme på scenen till en målgrupp som inte alltid har självklar tillgång till 
den på lika villkor som andra. Projektet finansieras av Riksteatern Värmland med stöd av Kulturrådet. 
Share Music kommer att göra 5 nedslag i Värmland och vänder sig till barn och unga, men även till 
vuxna med funktionsvariation samt till personal inom omsorg och skola. 

Opinionsbildnining 
I alla sammanhang, där möjlighet ges att påverka beslutsfattare kommer vi att argumentera för värdet 
av professionell scenkonst för barn och unga samt möjligheten för barn och unga att ta del av konst och 
kultur var man än bor i länet. Vi vill även driva frågan om subventioneringssystem liknande det som 
finns i andra län.  

Skillnaderna är för stora i vårt län då det gäller barn och ungas möjlighet att få delta i och få del av 
scenkonst. Riksteatern kommer att genom två seminarier sätta extra fokus på alla barns lika rätt att ta 
del av scenkonst.  

Genom verksamhet inom scenkonsten vill vi göra extra insatser och stötta i särskilt utsatta områden. 
Riksteatern Värmland stöder nyetableringen av Community Teater på Kronoparken och kommer att 
söka samarbete med det nya kulturhuset som öppnats där.  
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Värmland Skriver 
Riksteatern Värmland ska fortsatt stötta projektet Värmland skriver och de aktiviteter inom 
programmet som riktar sig mot unga och unga vuxna. 

Handlingsplan 

 Delta i nätverk och samarbeta. 

 Subventionera familjeföreställningar 
genom arrangörsbidrag. 

 Skapa opinion för barn och ungas rätt
att ta del av kultur. 

 Samtidigt öka intresset för, och 
deltagandet vid, utbudsdag barn och 
unga. 

 Gemensam plattform för Unga 
arrangörer 

 Aktivt arbeta för ett 
subventionssystem för scenkonst för 
skolan. 

 Vi ska aktivt söka samarbeten med 
andra organisationer för att barn och
unga med funktionsvariation ska få 
tillgång till scenkonst. 

 Kontinuerliga forum för Barn och unga 
hos Riksteatern. 

 Utveckling av Kulturpoolen 
tillsammans med Region Värmland 
samt planering och genomförande av 
regional utbudsdag. 

 Planering inför genomförande av 
LÄNK-festival i samarbete med 
Västanå Teater. 

 Delta i nätverket Allas Barn och unga i 
Arvika i samarbete med Innovation 
Park. 

 Etablera 3-årigt Kulturcrew-projekt i 
samarbete med Region Värmland och
Bibliotek Värmland. 

 Planera och genomföra teaterläger för 
barn i samarbete med Värmlands 
museum och Karlstads 
Riksteaterförening. 
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5.Samtida dans
Tillsammans med en rad kulturaktörer ska vi lyfta samtida dans som scenkonstform i 
Värmland. Satsningen är ett led i Riksteaterns uppdrag att arbeta med samtida dans och Riksteatern 
Värmlands särskilda fokus på Kultur på Landsbygd. Vi kommer aktivt att arbeta för att bjuda in 
danskompanier för inspiration för våra egna regionala dansare samt för föreställningar, intressanta 
workshops och samtal för våra arrangörer. 

Vi satsar fortsatt på Värmlands Museum som en intresserad och aktiv samarbetspartner och museets 
rum som den nya dansscenen i Karlstad. 

Vi kommer under kommande år att subventionera dansföreställningar och extra pengar kommer att 
sättas av i budgeten för utbildning hos arrangörer samt nätverksträffar som har som syfte att sätta 
samman våra regionala dansare med regionala arrangörer. Syftet är att ge dansföreställningar en 
självklar plats i den regionala scenkonstrepertoaren. 

Rural Movements – där landsbygd och koreografi möts i dans som rörelse och politisk kraft 
Projektägare: Riksteatern Värmland 
Samarbete: Riksteatern, Region Värmland, Alma Löv Museum of Unexp. Art, Kultur på Landsbygd, 
Gunnerudsgården, Bygdeutveckling i Emtervik och Riksteatern Värmland 

Vårt treåriga dansresidens fortsätter med Anna Asplind som konstnärlig ledare och i fas 2 av 
residensverksamheten kommer Marcus Doveruds och Rebekka Nilssons (residenstagare 2021) arbete 
att turnera runt i länet genom våra riksteaterföreningar. Workshops, föreställningar, samtal och dialog 
ska bidra till att intresset för att arrangera dans ökar. 

Dinis Machado, verksam i Stockholm och i London, har flyttat till Filipstad och dialog med hen om 
samarbeten inom dansområdet i Filipstads kommun har inletts. Dinis Machado har även innehaft 
residens i Rural Movements under 2021. 

Kommande år kommer fokus att ligga på dans och arkitektur och nya residenstagare kommer att 
erbjudas plats.  
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Något av de stora danskompanierna kommer att bjudas in till vistelse på Gunnerudsgården för 
repetitionsperiod.  Läs mer på projektets hemsida: www.ruralmovements.se 

Handlingsplan: 

 Fortsatt arbete med Moving Rural. 

 Stötta, utbilda och inspirera 
riksteaterföreningar och övriga 
arrangörer med stöd av Riksteaterns 
stöd för utveckling av publik och 
repertoar. 

 Resa och ta del av dans som scenkonst
för att förkovra oss inom området. 

 Room X ska fortsatt verka som 
avstamp för dansen som konstform för 
alla, överallt i länet och Värmlands 
Museum ska stärkas som dansscen. 

 KulturBums – en del av Riksteatern ska 
stöttas i sitt samarbete med Dans i 
trakten rörande verksamhet för barn 
och unga samt publikt arbete med 
dans. 

 Skapa kontinuerliga mötesplatser 
mellan dansare och arrangörer. 

 Hålla en nära kontakt med nätverk 
inom dans och agera lyhört och 
följsamt för att bäst kunna bidra där 
det behövs. 

 Arbeta aktivt för att få tillstånd lokaler 
för daglig träning och en scen för dans 
och nycirkus. 

 Söka projektmedel då vi anser det 
nödvändigt för att i högre utsträckning 
kunna subventionera 
dansföreställningar. 

 Etablera samarbete med Karlstads 
Universitet för främjande av dans i 
länet. 

 Arbeta med Skapa Dans 
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6.Cirkus
Från och med 2021 har Riksteatern uppdrag från regeringen att arbeta med publik och 
repertoarutveckling av samtida cirkus i hela landet. I uppdraget ligger att skapa förutsättningar och 
främja den konstnärliga utvecklingen för cirkuskonstnärer att verka i Sverige samt att göra 
konstformen tillgänglig för fler människor, i alla åldrar samt att belysa och verka för cirkusens roll som 
konstform inom vård och omsorg. 

Anna Skoglund har ingått i den nationella referensgrupp som startats för att behandla uppdraget och 
utarbeta en handlingsplan för att etablera verksamheter kring samtida cirkus i hela landet och ett 
nätverk har startats med aktiva inom cirkusområdet i Värmland samt med de riksteaterföreningar som 
visat särskilt intresse för disciplinen. 

Under 2022 kommer cirkusresidens att äga rum i Grums kommun och verksamhet för barn och unga 
startas upp i och med det.  

I maj 2022 arrangeras en tvådagars cirkusfestival i Forshaga Folkets Park. Festivalen är ett samarbete 
mellan Riksteatern, Manegen, Riksteatern Värmland, Forshaga/Deje Riksteaterförening, Säffle 
Riksteaterförening, KulturBums – en del av Riksteatern och Riksteatern Värmland. Festivalen 
delfinansieras av Kulturrådet. 

Handlingsplan 

 Ingå i referensgrupp för avdelningen 
för Cirkus, Riksteatern nationell 
strategi. 

 Inventera länet på aktörer och
definiera behov 

 Bygga upp ett cirkusnätverk där både 
riksteaterföreningar och artister ingår. 

 Stötta riksteaterföreningar och andra 
arrangörer gällande 
cirkusföreställningar och vara 
delaktig i genomförandet av en 
cirkusfestival i Forshaga i maj 2022. 

 Arbeta för en lokal för daglig träning 
och cirkus som scenkonst 
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7.Nationella och internationella samarbeten
Scenkonsten har inga gränser och Riksteatern Värmland kommer att arbeta såväl interregionalt, 
nationellt samt internationellt för att dela och fördela kompetens och inspiration mellan arrangörer 
och producenter.  

Interregionalt arbete 
Vi samarbetar med andra regioner i Riksteatern Mellansverige samt med Örebro och Västra Götalands 
län i arrangörsaktiviteter samt utbudsdag för små och mellanstora scener.  
Riksteatern Mellansverige: Tillsammans med Riksteaterföreningar i Mellansverige arrangerar vi 
utbudsdag i februari månad. Planering sker under året för kommande utbudsdag.  
Riksteatern: Riksteatern arrangerar utbildningsdagar och träffar för konsulentverksamheten ute i 
landet. Genom Riksteatern ingår RtV i kompetenshöjande aktiviteter, nätverk och sammankomster.  

SPARSE 2 

Handlingsplan:  

 Vi ska samarbeta kring utbudsdag för små 
och mellanstora scener med Västra 
Götalands län. 

 Vi ska samarrangera kurs med Örebro län. 

 Vi ska arrangera utbudsdag i Västerås 5
februari tillsammans med Riksteatern 
Mellansverige och Bygdegårdarnas 
riksförbund. Vi ska också delta i 
planeringsmöten och mellansvenska 
träffar. 

 Vi ska delta i nationella samlingar om och 
kring scenkonst samt Riksteaterns 
arrangemang. 

 Delta i möten samt arrangera 
kompetenshöjande aktiviteter och träff i 
Sverige för deltagare i Sparse 2 förutsatt att 
vi erhåller medel från Creative Europe. 
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8.Projektansökningar

Riksteatern Värmland har tack vare sin organisationsform möjlighet att söka projekt på egenhand, eller 
tillsammans med andra samarbetspartners. RtV är flexibla och har genom en bred verksamhets- och 
handlingplan möjlighet att söka projekt inom flera olika områden utöver följande:  

Rural Movements 
Samarbetet med Riksteatern, Region Värmland och Alma Löv fortsätter. RtV kommer att söka medel 
från Region Värmland om inte ett samarbetsavtal sluts mellan Riksteatern och RV. Riksteatern 
investerar 400.000 under 2022 i projektet.  

SPARSE 2 
Om Creative Europe tillstyrker vår projektansökan kommer vi att söka utökade medel från Kulturrådet 
för arbete med Internationella relationer. 

Värmland Skriver  
Uppmuntrar och inspirerar fler att skriva samt utveckla den redan starka berättartradition som finns i 
Värmland. Projektet drevs under 2018 av Riksteatern Värmland och nu återupptar vi kontakten som 
stöttande och partner. Riksteatern Värmland bidrar med 5000 kr från verksamhetsbudgeten, villkorat 
att projektet inkluderar unga vuxna.  
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9.Organisation
Arbetet internt ska präglas av nära samarbete och god dialog mellan styrelse och tjänstemän 
där information om löpande verksamhet ska ges i form av fysiska och digitala möten och i form av 
månadsbrev.  

Bemötande 
Atmosfären inom arbetsplatsen intern och externt ska präglas av Riksteaterns bemötandekod vilken 
antagits av Riksteatern Värmland och övriga regioner i landet. 

Styrelsearbete 
Styrelsemöten hålls minst tio gånger som ordinarie möten och extrainsatta möten vid behov.  
AU träffas inför varje ordinarie styrelsemöte för förberedelse av dagordning.  

Varje år genomförs ett styrelseseminarium, under 2022 äger det rum i januari – februari på Loka Brunn. 
Ordförande och tjänstemän deltar i Riksteaterns nätverksträffar samt på Anbud Live och andra event i 
Hallunda. 

Riksteatern Mellansverige 
Styrelsens arbetsutskott ska delta i ett seminarium där Mellansvenska regioner träffas och tjänstemän 
ingår i Mellansvenska nätverket för arrangemang av utbudsdagar. 

Nationellt presidium 
Anna Skoglund ingår i konsulentpresidiet på Riksteatern. 

Årsmöte 
1 april är tidigaste datum för årsmöte enligt stadgar. Kallelse ska skickas ut till alla  
deltagare 14 dagar innan fastslaget datum. Årsmötet genomförs som fysiskt möte under April. 

Arvoden 
Ordförande, vice ordförande och kassör erhåller årligt arvode enligt årsmötets beslut. Utbetalning sker 
i juni och december.  

Styrgruppsarbete Kultur på Landsbygd  
Under året ska minst 4 styrgruppsmöten äga rum med representanter för  
SamSam närvarande.   

Personal  
Verksamhetsledare Anna Skoglund 100%  
Verksamhetsutvecklare Kultur på Landsbygd Gunilla Fält 100%  

Medarbetarsamtal: Ett medarbetarsamtal per personal ska äga rum. Samtalet ska ske enligt någon av 
de mallar som finns att tillgå och dokumenteras för uppföljning.  
I samband med medarbetarsamtal ska kompetensutvecklingsplan utformas, dokumenteras och 
följas upp.  

Lönesamtal 
Ett lönesamtal per personal äga rum. Samtalet ska ske enligt någon av de mallar som finns att tillgå. 
Lönerevision sker med gällande kollektivavtal som grund med utrymme för individuell lönesättning 
inom verksamhetens ekonomiska ramar. 
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Friskvård  
Tjänstemännen ska erhålla ett årligt friskvårdstöd om 3000 kr var samt rätt till friskvård under 
arbetstid, 2 timmar per vecka.  

Ett avtal om företagshälsovård är upprättat med Clarahälsan i Karlstad.  

Synundersökning med reviderade recept för terminalglasögon genomförs var 3 år. 

Fortsatt arbete delvis på distans 
Under rådande pandemi har arbetet i möjligaste mån bedrivits hemifrån och arbete på distans beviljas 
fortsatt under två dagar i veckan. Prioriterade kontorsdagar är tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

Interna mötesrutiner 
 Veckomöten på måndag morgon på 

kontoret. 
 Månadsbrev från verksamhetsledare 

till ordförande och övriga styrelsen 

 Regelbundna möten med AU och
styrelse. 

 Styrelse och personal besöker 
regelbundet Riksteaterns intranät. 

Externt  
 Rapportera verksamheten till Region 

Värmland, Kulturrådet och Riksteatern
nationellt. 

 Hemsidans funktion ska ställas mot
hur den motsvarar behov som 
användarna har. 

 Vi efterlever de digitala riktlinjer 
vad gäller tillgänglighet och GDPR.

Miljö & hållbarhet 

Allt vi gör i vårt dagliga arbete på verkar miljön. Följande punkter ska tjäna  
som riktmärken för ett hållbart tänkande:  

 Aktivera utrustningens 
energisparfunktioner och stäng av 
datorer och belysning som inte 
används. 

 Res alltid klimatsmart och 
överväg resfria mötesformer och
digitala möten. 

 Välj miljötaxi, hyra miljöbil och åka 
kollektivt samt i första hand välja 
hotell med miljöcertifiering 

 Beakta hållbarhetsperspektiv vid all
upphandling, t ex vid produktion av 
trycksaker. 

 Välj produkter som är miljö- och/eller 
rättvisemärkta. 

 Kopiera alltid sparsamt och 
dubbelsidigt 

 Vid representation bjuder Riksteatern
Värmland i första hand på vegetarisk 
kost. 

 Källsortera avfall 
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Riksteatern Värmland stöds av 

Kultur på landsbygd är ett samarbete mellan 
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Riksteatern Värmland 
 
 

 

 

Valberedningens förslag till styrelse m fl vid årsmötet 2022 samt presentation av 
föreslaget till nyval 
 

Kommentar: valberedningen har inför året årsmöte haft en något mer utmanande uppgift jämfört 
med fjolåret då Mikael Johansson avsagt sig fortsatt verksamhet i styrelsen. Valberedningen kan 
dock presentera ett förslag till inval av en ny ledamot i styrelsen med goda kvalifikationer som vi 
bedömer kommer att berika styrelsens verksamhet. Förslaget till ny ledamot presenteras under 
p.3. 

 

1. Antal ledamöter 
I § 16 i stadgan anges att årsmötet har att välja ordförande, kassör och minst fem ordinarie 
styrelseledamöter.  Där anges vidare att mandatperioden är två år för ordförande och övriga 
styrelseledamöter. Ev. ersättare väljes för ett år. Ledamöterna väljes växelvis med halva antalet varje 
år varvid ordförande och kassör väljes vid olika tillfällen. Av stadgan framgår också att styrelsen 
inom sig utser vice ordförande samt att årsmötet äger tillåtelse att utse ledamot med ersättare.  

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande år ska bestå av ordförande jämte  åtta 
ledamöter. 
 

2. Val av ledamöter 

Följande funktionärer och ledamöter i övrigt är valda till årsmötet 2023: 
Angelica Rage ordförande 
Krister Lönn,  ledamot 
Hans Nordström, ledamot, samt  
Ulla Lundahl, ledamot 
 

Valberedningen föreslår att följande funktionärer och ledamöter i övrigt väljs till årsmötet 2024: 
Marita Emanulsson, kassör  Omval  
Rolf  Pettersson, ledamot  Omval 
Birgitta Nordling Olsson, ledamot Omval 
Britt Davidsson, ledamot  Omval 
Susanne Berggren  Nyval 

 
 

3. Presentation av förslag till ny ledamot 
 
Susanne (f. 1971) har efter naturvetenskapligt gymnasium fortsatt inom konstnärlig verksamhet med 



dans och koreografi som utgångspunkt. Hon är utbildad på University of Colorado at Boulder, 
Balettakademien Stockholm och LBBS Bremen bland annat. Studier i konstvetenskap och Filosofi 
vid Konstfack och Södertörns högskola. Hon har varit verksam först i Sverige med utgångspunkt i 
Stockholm, och senare i Europa med utgångspunkt i Berlin. Som dansare har hon arbetat med 
koreografer som Birgitta Egerbladh, Reich & Szyber, Margareta Åsberg i Sverige och Xavier LeRoy, 
Ezster Salamon och Antonia Baehr i Europa. Hennes eget arbete har visats på Fylkingen, 
Kulturhuset Stockholm och Moderna Museet samt i flera länder i Europa. Hon har varit medlem i 
programråd på Fylkingen och Moderna Dansteatern Stockholm. 

 Efter flytten tillbaka till Sverige 2006 har hon framförallt verkat som frilansande kulturbyråkrat med 
 uppdrag på Region Värmland, Kristinehamns Konstmuseum och Riksteatern Värmland där hon bl.a. 
 arbetade med ”Berättelser på Hemvägen” – ett stadsutvecklingsprojekt i stadsdelen Våxnäs som 
 blev en förelöpare till den statliga satsningen ”Kreativa platser”. På Värmlands Museum ledde hon 
 arbetet  med ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. 
 Det förde henne vidare till kommunalt förvaltningsarbete i Filipstad. Först på Arbetsmarknads-  och 
 integrationsenheten och senare till tjänsten som Kulturskolechef med ansvar för fritidsgårdarna som 
 hon nu innehar. 

 Ideellt har Susanne efter returen till Sverige också varit med och startat och drivit Kulturföreningen 
 ”Världsalltet”, organiserat en serie mindre internationella samtidskonstfestivaler under namnet ”Party 
 Paradise” och arbetat som koreograf i ”Sitaraha” av Monirah Hashemi. 

 Uttalande av Susanne Berggren: Kultur kan berika individer, organisationer och samhälle på många 
 olika sätt. Olika anspråk på kulturen behöver därför tillåtas och fler människor inkluderas som 
 utövare, producenter, publik, deltagare och åhörare. Att vara en del av det utvecklingsarbetet ser 
 jag som både intressant och angeläget. 
  

 

4. Förslag till val av revisorer till 2023 års årsmöte 

Valberedningen föreslår att följande väljs till revisorer till årsmötet 2023  
Birgitta Samuelsson, sammankallande revisor  omval 
Mats Enmark, revisor omval  
                                                          

 

 

 Karlstad 2022-02-xx 

 

 

 Torbjörn Eriksson  Thorsten Born 
 Torbjörn Eriksson  Thorsten Born 
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