	
  
Protokoll	
  Länsteatrarnas	
  höstmöte	
  2014	
  	
  
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Onsdag den 12 november 2014
11.30 – 13.00
Västerbottensteatern
Enligt bifogad närvarolista (bilaga 1)

§ 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 föreningens
verksamhetsledare Linde Sjöstedt.
§ 3. Val av två justerare
Till justerare valdes Olav Eriksson, Västerbottensteatern och Barbro Hassel, Regionteater
Väst.
§ 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
Ärendelistan fastställdes med följande tillägg: § 9 Beslut om driftsbolag §10 Beslut om
förundersökning och utveckling Nya nummer 2.0.
§ 6. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd. Se bilaga 1.
§7. Fastställande av budget och årsavgift
Ordförande Thomas Ohlsson presenterade budgeten för 2015. Se bilaga 2. Mötet beslöt enligt
styrelsens förslag att fastställa budget och årsavgift.
§8. Beslut om verksamhetsplan för nästa år
Verksamhetsledaren Linde Sjöstedt presenterade verksamhetsplanen för 2015. Mötet
beslutade att styrelsen kompletterar verksamhetsplanen enligt förslag från Malin Axelsson,
Susana Dahlberg och Fransesca Quartey med en skrivelse som uppmärksammar barn och
unga samt mångfaldsfrågan, i övrigt beslutade mötet enligt styrelsens förslag om
verksamhetsplan för nästa år. Se bilaga 3.

§9. Beslut om driftsbolag
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att bilda ett driftsbolag i form av en ekonomisk
förening för Länsteatrarna i Sverige.
§10. Beslut om förutredning och utveckling av Nya nummer 2.0
Mötet beslutade att vi under förutsättningar att vi får medel från Kulturstiftelsen utföra en
förstudie och utveckling av Nya nummer 2.0. Bilaga 4.
§11. Övriga frågor
a) Mötet beslutade att godkänna uttalandet. Se bilaga 5.
§12 Avslutande av mötet
Ordförande Thomas Ohlsson avslutade att tacka alla medlemmarna för stort engagemang och
goda diskussioner samt att tacka Anna-Britta Lundberg och Fransesca Quartey.
Malin Axelsson och Maria Björkman producent ung scen/öst hälsar oss välkomna på vårmöte
i Linköping den 22 – 24 april 2015
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