
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Länsteatrarnas samarbetsråd(LTS) 
Tid:20020416 
Plats: Hemma hos Ingrid Kyrö, Malmö 
Närvarande: Hans Björke, ordf. Kjell Magnusson, vice ordf. Jagdish Desai, Ingrid Kyrö och 
Eva Löfquist. 
 
§1 Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden tackade på styrelsens vägnar Ingrid Kyrö för hennes gästfrihet, samt förklarade 
sammanträdet för öppnat. 
 
§2a   Fastställande av ärendelistan 
 
Styrelsen beslutar: 
Att fastställa ärendelistan, med tillägget §2 b val av sekreterare för mötet. 
 
§2 b Val av sekreterare för mötet 
 
Styrelsen beslutar: 
Att till sekreterare för dagens styrelsemöte välja Eva Löfquist. 
 
§3 Uppföljning av beslut vid styrelsesammanträdet 20020211 
 
Styrelsen beslutar: 
Att inte hålla något extra årsmöte 20020417-18. Då Västra Götaland ej har hört av sig om 
någon kandidat till styrelsen. 
Eva meddelade att hon inte tagit reda på vem som är ordförande i regionala beredningen 
Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
 
§4 Ekonomi 
 
Ordföranden gick igenom årets resultat till och med mars månad. Vi ser ut att klara årets 
budget. Styrelsen diskuterade 2003 års budget. 
Styrelsen beslutar: 
Att ta upp en diskussion på höst mötet om 2003 års budget och avgifter. 
 
§5 Rapporter 
 
Punkten utgår då det inte fanns några rapporter. 
 
§6 Ev. höstmöte 
 
Styrelsen beslutar: 
Att höstmötet ska var i Västra Götaland ev. Göteborg i mitten av oktober. 
Att till höstmötet inbjuda TR, Riksteatern, Riksdagens kulturutskott samt Kulturrådet. 
 
§7 Extra Årsmöte i Malmö 
 
Styrelsen beslutar: 
Att inte hålla något extra årsmöte i Malmö. 



 
§8 Förberedelse inför mötet både LTS + Riksteatern 
 
Se program. Ta med till protokollet anteckningarna från  mötet med TR. 
Samt dela ut Barbros sammanställning av vad som kom fram vid mötet med dag Hallberg. 
Kur. 
 
§9 Vårt fortsatta arbete inom LTS 
 
Få tillstånd en träff med Riksdagens kulturutskott efter valet. Vid träffen med dem ta upp 
diskussionen om länsteatrarnas framtid. 
 
§10 Övriga frågor 
 
Fanns inga övriga frågor vad vid punkten utgick. 
 
§11 Nästa möte 
 
Styrelsen beslutar: 
Att nästa styrelsesammanträde med styrelsen för LTS ska hållas den 10 juni kl.10.30 på TR:s 
kontor Birger Jarlsgatan 39 i Stockholm. 
 
§12 Mötet avslutas 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade styrelsemötet för avslutat. 
 
Vid protokollet                                                 Justeras 
 
 
 
Eva Löfquist                                                     Hans Björke 
 
 
 


