
Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer 
 

Länsteatrarna i Sverige och Byteatern  
bjuder in till årsmöte och vårkonferens 2011 
 
Årets vårmöte startar med en visning av Kalmar Konstmuseum därefter mingel. Vi börjar 
tisdagen kl 9.00 med presentation och introduktion, sedan följer årsmötesförhandlingarna 
med start kl. 10.00. 
 
Övriga programpunkter är bl.a. presentation av nya styrelsemedlemmar och interna 
överläggningar, vi kommer att få uppleva Byteaterns föreställning ”Den som vandrar om 
natten”.  Flera externa samarbetspartners är inbjudna, Svensk Scenkonst, Kulturrådet, 
Sveriges Kommuner och Landsting och Riksteatern. Som föreläsare och inspiratör kommer 
Lars Lindqvist, professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap, 
Linnéuniversitetet, redaktör för boken ”KULTURENS KRAFT för regional utveckling”.    
 
Tid:  Måndag den 11 april kl. 19.00 till onsdag den 13 mars kl. 14.00 

Plats:  Byteatern, Barlastgatan 8, Kalmar, tfn: 0480 – 49 69 40  
 Kalmar Konstmuseum, Stadsparken i Kalmar 
Kalmar Stadshotell, Stortorget 14 
 Kalmar Slott 

Anmälan:  Anmälan senast den 25 mars till Linde Sjöstedt, tel 073 709 28 88 eller e-post 
linde.sjostedt@lansteatrarna.se. Vi behöver veta följande; 

 
❑ Jag deltar på visning/mingel den 11 april 
❑ Jag deltar på vårmötet den 12 april 
❑ Jag äter lunch den 12 april 
❑ Ja tack, jag vill se ”Den som vandrar om natten” 
❑ Jag äter gärna buffé den 12 april 
❑ Jag deltar på vårmötet den 13 april 
❑ Jag äter lunch den 13 april 
❑ Jag är vegetarian eller behöver specialkost, ange vilken. 

 
Avgift:  Deltagaravgiften på 750 kr per person faktureras i efterhand. 
 
Teater:  Byteatern bjuder på ”Den som vandrar om natten” fritt efter Marianne 

Fredrikssons roman, regi Joakim Engstrand. 
  
Hotell:  Hotellrum har reserverats på Slottshotellet, http://www.slottshotellet.se/ 
 Slottsvägen 7 Kalmar, tel 0480-88260 E-post. info@slottshotellet.se 
 Ni bokar själva, ange Byteatern för att få lite rabatt. 
 
 

Styrelsen för LTS o Byteatern hälsar er välkomna till Kalmar  
 
Hans Björke   Karin Parrot Jonzon  Bengt Skoog 
Ordförande, LTS  Teaterchef Konstnärlig ledare  Ordförande Byteatern 



Kallelse till  
Årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2011  
  
Tid:  12 april kl. 10 -11 
Plats:  Byteatern i Kalmar  
Kallade:  Teaterstyrelsernas ordförande och vice ordförande samt teaterchefer 
 

Dagordning 
 
1. Öppnande av mötet 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
3. Val av två justerare 
 
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
 
6. Fastställande av röstlängd 
 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 
 
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 
10. Beslut om resultatdisposition 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 
 
13. Fastställande av budget och medlemsavgift 
 
14. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter 
 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 
16. Val av valberedning bestående av tre personer med sammankallande 
 
17. Behandling av ärenden som anmälts av medlem 
 
18. Behandling av frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 
19. Övriga frågor 
 
20. Mötet avslutas 



Program LTS vårmöte 
 

11 april  
Kalmar Konstmuseum, http://www.kalmarkonstmuseum.se/ 
 

19.00 Visning & mingel på Kalmar Konstmuseum, se gärna till att ni har hunnit äta 
middag innan. Slottshotellet bjuder varje kväll på en lättare kvällsmåltid, se länk; 
http://www.slottshotellet.se/slottshotellet-bjuder-pa-en-lattare-kvallsmaltid  

 

12 april 
Byteatern, http://byteatern.se/ 
 

9.00  Välkommen & presentation  
  
10.00  Årsmöte 
 
11.00 Rapport från LTS styrelse 
 
11.30 Svensk Scenkonst informerar 
 
12.00  Lunch och därefter promenad till Stadshotellet, 
 

Stadshotellet http://www.profilhotels.se/calmarstadshotell/ 
 

13.30  Föreläsning Lars Lindqvist, ”Kulturens Kraft” 
 
14.30 Kaffe  
 
15.00 Rapport samverkansmodellen - SKL/Kulturrådet  
 
15.30  Gemensam diskussion 
 

ca 16.30 Fri tid… 
 
17.30 Byteatern ”Den som vandrar om natten” 
 
19.00 Buffé på Byteatern 
 
13 april 
Kalmar Slott http://www.kalmarslott.kalmar.se/sites/kalmarslott/t/default.aspx?id=19673 
 

9.00  LTS överläggningar i grupper 
 
12.00 Slutrapportering i storgrupp 
 
13.00 Lunch 
  
14.00 Summering/Utvärdering LTS styrelse och Byteatern 
 
14.30–15.00  Konstituerande Styrelsemöte  
 
Eventuellt kan någonting förändras i programmet. 


