UTVÄRDERING av LTS HÖSTMÖTE I VARBERG
8 – 10 november 2010 december
Totalt var 58 personer anmälda till LTS höstmöte, 3 av dessa fick förhinder, så vi var 55
personer som möttes på Teater Halland. Här följer en sammanställning av
utvärderingsenkäten som delades ut under höstmötet. 27 personer svarade på den, 5
personer missade dock att det fanns en baksida att fylla i också.
Fråga 16 finns varken på utvärderingsblanketten eller här! En del har tagit tillfället i akt
och tyckt till andra har andra har varit mer sparsmakade. I övrigt får man ta alla dessa
utvärderingar med en nypa salt och i bästa fall se en slags tendens… Tolkningen är er!
Jag är ständigt öppen för era tankar om utvecklingen av LTS och tankar för vårmötet!
Hör bara av er!

1. Hur upplevde du dagarna som
helhet?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

2. Regionaliseringen/samverkan
är huvudfrågan på LTS höstmöte,
var det ett bra tema?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej
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3. Samarbetet med Riksteatern,
en viktig fråga på mötet, var det
bra?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

4. Hur stämde mötets upplägg och
innehåll med dina förväntningar?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

5. Vad tyckte du om
presentationen av de fyra olika
regionerna?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej
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6. Vad tyckte du om den fortsatta
diskussionen om
regionaliseringen?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

7. Vad tyckte du om de enskilda
överläggningarna?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

8. Vad tyckte du om kulturrådets
deltagande i mötet?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej
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9. Vad tyckte du om SKL
deltagande i mötet?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

10. Vad tyckte du om
rapporteringen och summeringen
av höstmötet?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

11. Vad tyckte du om
presentationen av Teater
Hallands communityprojekt?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej
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12. Hur tycker du att de praktiska
arrangemangen har fungerat?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

13. Vad tycker du om
informationen inför Höstmötet
2010?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej

14. Vad tycker du om formen på
mötet?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog ej/svarade ej
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15. Övriga kommentarer
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mer struktur på enskilda överläggningar
Mer tid till enskilda överläggningar
Man kan utveckla bikupediskussionen som skrevs på tavlan vi hade t.ex. kunnat
sätta ”röda prickar” och prioritera dom viktigaste punkterna. Det hade varit mer
pedagogiskt.
Som vanligt ‐ lite stressigt – men va fan!
Skulle varit roligt att se en föreställning på kvällen. Men man kan ju inte få allt.
Väl avvägt program.
Plus att vi fick ledig tid att vila och shoppa.
Synd att vi inte fick se teater.
Bra om det fanns mer tid, eller fler tillfällen.
Bra!
Bio sittning mindre bra än konferens/samtals sittning.
Bättre med samtalsformer.
Bra att korta lunchpausen – den var väl tilltagen.
Upplevde ingen stress.
Mycket positivt med moderator!

17. Vad är din behållning av LTS höstmöte? Kryssa för
och skriv gärna en kommentar.
25
20
15
10
5
0

Totalt 22 svar.
Kommentarer…
Dessa möten ger alltid mycket och är viktiga för fortsatt arbete både hemma och
nationellt!
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Inspiration
Ja, Att driva opinion, Samverkanstanke, Stark.
Kunskap
Mycket, Kulturrådet och SKL, Branschgrund, Kunskapen ökade på ett mycket nyttigt
sätt, Viktigt att ta del av erfarenheter från andra län, Samverkansmodellen, Bra,
Kunskapsutbyte även mellan programpunkterna, Mötet med KUR & SKL.
Perspektiv
Bra, Interkommunalt, Bra, Får bredare bild, Mötet med KUR & SKL ger bredare
perspektiv.
Samtal
Viktiga, Viktigt mötas politiker och chefer, Om Skapande Skola, Erfarenhetsutbyte
generellt, Alltid Viktigt, Självfallet!
Idéer
Ej fokus på det, Bra, Finns mer att utveckla – Open Space?
Kontakter
Ja, Behövliga inte bara i teaterfrågor utan i kulturpolitiska, bra samtal med nya
kontakter,, Intressant.
Roligt
Mestadels, Bockstensmannen, Middag, Hotellet, Mycket.

18. Vilka frågor är viktiga för LTS att driva vidare?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbetet med Riksteatern, ”Vad händer?”
Hur vi förhåller oss till och arbetar med Riksteatern.
Samverkan med Riksteatern och följa deras nya roll i KUR,s samverkansgrupp.
Samverkan, bl.a. Riksteatern
Riksteatern
Arrangörsutveckling
Arrangörsfrågan
Följa utvecklingen av samverkansmodellen och regionaliseringen.
Samverkansmodellen
Samverkan i regionen.
Samverkan
Regionen
Regionaliseringen
Regionalisering
Kulturen som en stark sektor/valfråga till valet år 2014
Följa kulturpolitiken + riksdag och regering
Driva länsteatrarna och gentemot olika myndigheter
Institutionens föränderliga roll
Mer pengar till Kulturen!
Ökade statliga anslag.
Resursallokering
Mer anslag till kulturen.
Pengar KUR
Skapande Skola
Kulturen och de estetiska ämnena i skolan.
7

•
•
•
•
•
•
•
•

Skola/Kultur
Skolfrågan, Skapande Skola
Skapande Skola
Skapande Skola
Skapande Skola, barn & unga/relationen till skolor.
Pensionsfrågan
Pensionerna enligt vad vi redan har beslutat.
Pensioner

19. Vilka frågor vill du ha behandlade på vårmötet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Samarbetet med Riksteatern.
Arrangörsutvecklingen
Följa regionaliseringsprocessen
Regionaliseringen
Processen i de olika regionerna.
Erfarenheter av de första förhjandlingarna enligt koffertmodellen.
Frågor kring förhandlingarna med staten (KUR) kring de regionala
kulturplanerna.
Följa Skapande Skola arbetet
Skapande Skola
Skolfrågan, Skapande Skola
Skola/Kultur Relationen till skolor.
Fokus på skola/institution
Pensioner
Presentation av alla nya politiker och en presentation av LTS så dom förstår vår
organisation och vad vi har arbetat med och vilka framtidsfrågor vi skall jobba
med.
Institutionens föränderliga roll.
Fortsätta redan prioriterade frågor
Återkommer

20. Är du/styrelsen intresserad av en utbildning för
styrelseledamöter som LTS/Svensk Scenkonst
arrangerar under våren 2011?
Det tror jag
1 st
Ja
8 st
Ja, mycket
1 st
JA! Viktigt för styrelsen 1 st
Absolut bra!
1 st
O ja!
1 st
Ja definitivt!
1 st
JA, om jag har uppdraget kvar
1 st
Totalt
15 positiva.
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21. Ordet är fritt!
Alltid lika bra med samtal och kontaktskapande.
Mycket bra arrangemang! ”Gästis” toppen.
Alla är ansvariga för LTS utveckling och kvalitet på möten. (Alltså ingen kritik – utan vi
ska vara medvetna om det)
Tack!
Jag avslutar mitt politiska uppdrag i teaterns styrelse i december. (Som jag har haft sedan
1985) Tack för ett jättetrevligt höstmöte! Det var en fin avslutning för mig!
Trevlig fästning, jättebra besök hos Bockstensmannen. MEN jättekallt på hotellet.
Min styrelse har efterlyst – som verktyg i argumentation med
”kulturfientliga” politiker kollegor – ett ”kort” med kärnfulla
argument för varför teatern är bra och viktig. Kan LTS kolleger o
Svensk Scenkonst hjälpa till med det?
Jätteroligt och trevligt med vinprovningen. Toppengod mat på tisdagkväll.
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