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Länsteatrarna	  i	  Sverige	  LTS	  



BAKGRUND	  
Samverkansmodellen	  innebär	  aE	  kulturpoliHken	  nu	  har	  fåE	  eE	  
starkt	  regionalt	  fäste.	  Teatrarnas	  uppdrag	  har	  utökats,	  samHdigt	  
som	  deras	  resurser	  och	  roller	  är	  olikartade	  och	  svåra	  aE	  
förutsäga.	  	  
Medlemsteatrarna	  äger	  kapacitet,	  kompetens	  och	  engagemang	  
som	  bidrar	  Hll	  utveckling	  i	  hela	  landet.	  	  
UHfrån	  denna	  kulturpoliHska	  utveckling	  blir	  LTS	  roll	  som	  en	  
naHonell	  plaQorm	  för	  den	  regionala	  scenkonsten	  än	  vikHgare.	  	  
Med	  nuvarande	  organisaHon,	  finansiering	  och	  uppskaEad	  
kostnadsutveckling	  kan	  LTS	  endast	  uSöra	  sin	  basverksamhet.	  	  



LTS	  ÄNDAMÅLSPARAGRAF	  
§2	  Länsteatrarna	  i	  Sverige	  har	  Hll	  ändamål	  aE	  Hllvarata	  och	  
utveckla	  medlemmarnas	  gemensamma	  intressen	  samt	  aE	  vara	  
eE	  forum	  för	  utbyte	  av	  erfarenheter.	  	  



VERKSAMHETSINRIKTNING	  
LTS	  uppdrag	  är	  aE	  skapa	  så	  goda	  förutsäEningar	  som	  möjligt	  för	  
medlemsteatrarna	  och	  synliggöra	  deras	  olika	  verksamheter.	  
Så	  många	  som	  möjligt	  ska	  nås	  av	  professionell	  scenkonst,	  
oavseE	  vem	  man	  är	  eller	  var	  man	  bor.	  
LTS	  arbetar	  för	  aE	  medlemmarnas	  resurser	  Hllvaratas,	  samspelar	  
och	  expanderar	  samt	  aE	  kulturens	  och	  scenkonstens	  status	  höjs.	  



MÅL	  1	  

AE	  genom	  LTS	  skapa	  en	  naHonell	  plaQorm	  för	  
den	  regionala	  scenkonsten	  genom	  aE	  
	  

-‐  utveckla	  en	  ak+v	  omvärldsanalys	  
-‐  utveckla	  en	  kommunika+onsstrategi	  
-‐  utveckla	  en	  kulturpoli+sk	  strategi	  
-‐  utveckla	  rela+oner	  +ll	  forskning	  och	  utbildning	  
-‐  bygga	  nordiska,	  europeiska	  och	  interna+onella	  nätverk	  



MÅL	  2	  

AE	  utveckla	  LTS	  Hll	  en	  stark	  och	  tydlig	  aktör	  på	  
den	  naHonella	  kulturpoliHska	  arenan	  genom	  aE	  
	  

-‐  synliggöra	  medlemsteatrarna,	  scenkonsten	  och	  dess	  
utveckling	  	  

-‐  stärka	  medlemsteatrarna	  i	  samverkansmodellen	  
-‐  representera	  medlemmarna	  i	  strategiska	  forum	  
-‐  skapa	  möten	  mellan	  teatrarna	  och	  angelägna	  aktörer	  



MÅL	  3	  

AE	  utveckla	  LTS	  Hll	  en	  än	  mer	  angelägen	  
medlemsorganisaHon	  genom	  aE	  
	  

-‐  stödja	  medlemmarna	  +ll	  a<	  vara	  en	  dynamisk,	  utmanande	  
och	  obunden	  kra=	  med	  y<randefriheten	  som	  grund	  

-‐  skapa	  mötesplatser	  för	  erfarenhetsutbyte	  och	  
utvecklingsarbete	  

-‐  erbjuda	  kompetensutveckling	  



VISION	  

LTS	  är	  en	  stark	  naHonell	  kulturpoliHsk	  aktör	  för	  
den	  professionella	  regionala	  scenkonsten	  i	  hela	  
landet.	  
	  



UTMANING	  

För	  aE	  lyckas	  nå	  våra	  mål	  krävs	  en	  ökad	  
investering	  och	  större	  delakHghet	  från	  
medlemsteatrarna	  i	  de	  gemensamma	  målen.	  
	  

	  


