
 
   

Protokoll fört vid medlemsmöte för Länsteatrarna i Sverige 
Datum: onsdag den 13 november 2013 
Plats: Folkteatern i Göteborg 
Närvarande: Thomas Ohlsson ordförande i Länsteatrarna i Sverige, Svante Oledal, vice ordförande Byteatern 
Kalmar Länsteater, Sinikka Bohlin, ordförande Folkteatern i Gävleborg, Ylva Bandman, vice ordförande 
Folkteatern i Gävleborg, Staffan Sörensson, vice vd Folkteatern i Göteborg, Claes-Göran Nilsson, ordförande 
Länsteatern på Gotland, Lennart Thörnlund, ordförande Norrbottensteatern, Omar Jacobsson, vice ordförande 
Norrbottensteatern, Jennica Johansson, ordförande Regionteater Väst, Åsa Kratz, ordförande Scenkonst 
Sörmland, Bertil Lindström, ordförande Scenkonstbolaget, Rune Backlund, ordförande Smålands Musik & 
Teater, Jan Olof Johansson vice ordförande Teater Halland, Lena Carlbom, vice ordförande Teater Halland, Olof 
Walldén, VästmanlandsTeater, Anna-Britta Lundberg, ordförande Västerbottensteatern, Suzanne Selin, ersättare 
Västerbottensteatern, Linde Sjöstedt, verksamhetsledare, (sekr.)  
 
§ 1. Öppnande av mötet 
Länsteatrarna i Sveriges ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar 
mötet öppnat.  
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande för mötet valdes Thomas Ohlsson och till mötessekreterare valdes Linde 
Sjöstedt. 
 
§ 3. Val av två justerare 
Till justerare valdes Åsa Kratz, Scenkonst Sörmland och Omar Jacobsson, Norrbottensteatern. 
 
§ 4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna 
Kallelse har skickats ut via e-post till samtliga medlemsteatrar två månader före mötet. 
Medlemmarna godkände därför att mötet utlysts enligt stadgarna.  
 
§ 5. Fastställande av föredragningslista 
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan. Se bilaga 1. 
 
§ 6. Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd. Se bilaga 2. 
 
§7. Fastställande av budget och årsavgift 
Ordförande Thomas Ohlsson presenterade budgeten för 2014. Se bilaga 3. 
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att fastställa budget och årsavgift. 
 
§8. Beslut om verksamhetsplan för nästa år 
Verksamhetsledaren Linde Sjöstedt presenterade verksamhetsplanen för 2014. Se bilaga 4. 
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag om verksamhetsplan för nästa år. 
 
§9. Övriga frågor 
Lars Melin väckte frågan om vi skulle bjuda in och betala för att teaterrecensenter skulle 
komma till länsteatrarnas premiärer, för att få en hög kvalitativ konstnärlig diskussion om den 
regionala scenkonsten och att synliggöra länsteatrarna. 



 
   

Detta ledde till en intensiv diskussion, för och emot. Ett konkret förslag som lades fram var 
att bli facebook kompisar med recensenterna, och bjud in dem till Länsteatrarnas 
medlemsmöten.  
 
§10. Avslutande av mötet 
Ordförande Thomas Ohlsson sände en hälsning från Lisa Hugoson, Sten G Johansson och 
Håkan Frank som redan rest hem, men de hälsar oss varmt välkomna till Länsteatrarnas 
vårmöte på Dalateatern i Falun, måndag till onsdag den 31 mars till 2 april 2014. 
Ett varmt tack för gott samarbete från ordförande och hela styrelsen skickades till vår 
värdteater, Folkteatern i Göteborg. 
Ordförande Thomas Ohlsson avslutade att tacka alla medlemmarna för stort engagemang och 
goda diskussioner. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
Linde Sjöstedt,   Thomas Ohlsson  
Sekreterare    Ordförande Länsteatrarna  
 
  
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa Kratz    Omar Jacobsson 
Ordförande    Vice ordförande 
Scenkonst Sörmland   Norrbottensteatern 

 
 
 

 
 


