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Tid: 2003-09-16 kl 10.00 
Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Eva 
Löfquist, Ingrid Kyrö samt Barbro Frambäck, sekreterare. 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Styrelseordförande Hans Björke hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastlades. 
 
§ 3. Uppföljning av beslut vid sammanträdet 2003-06-03. 
Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemötet, beslöt att godkänna 
och lägga det till handlingarna. 
 
§4. Ekonomin. 
Kassaförvaltare Helena Wall-Händel hade sänt periodresultat  2003-01-01 -- 
2003-08-31, styrelsen granskade detta och beslöt för att få en tydligare 
ekonomisk bild att upprätta budget för respektive verksamhetsår i samråd med 
kassaförvaltaren. Styrelsen uppdrog åt ordföranden och sekreteraren att 
genomföra detta. 
 
§ 5. Rapporter. 
Från Svensk Scenkonst rapporterades att fyra ledamöter i dess styrelse 
kommer att sluta p g a förändade abetsuppgifter. En extra stämma med 
fyllnadsval planeras till februari 2004. 
Inget nytt har inträffat i pensionsfrågan, inte heller i momsfrågan, som 
dock kommer med ett delbetänkande 2004. 
Avtalsrörelsen för teaterområdet startar nu i höst med mål att vara klar 
till nuvarande avtals utgång 2004-07-01. 
Sekreteraren framförde ett tack från Claes W Englund för uppvaktning i 
samband med hans pensionsavgång. 
§ 6. Arrangörsfrågan 
En genomgång gjordes av utsänt arbetsmaterial - Arrangörsfrågan i 
utredningar och rapporter, Strategi och frågeställningar inför framtida 
arrangörskap.  
Styrelsen beslöt efter diskussion att uppdra åt sekreteraren att arbeta 
vidare, även tillsammans med den arbetsgrupp som diskuterar frågan, för att 
färdigställa ett material att ta ställning till på höstmötet i Varberg. 
Detta förslag bör sändas ut till samtliga teaterstyrelsers ordförande och 
chefer i förväg.   
 
§ 7. LTS medverkan vid Kommun-och Landstingsförbundets konferens 1-2 oktober 
i Örebro 
Programmet för konferensdagarna hade sänts ut till styrelseledamöterna. För 
sina respektive landsting deltar Kjell Magnusson och Eva Löfquist. Jagdish 
Desai undersöker möjligheten att delta som representant för sin teater och 
Hans Björke deltar som representant för LTS. Sekreteraren medverkar i 
seminariet ²Idéer för arrangörskap² tillsammans med representanter för 
Riksteatern, teaterföreningarna och fria teatergrupper. 
                   . 
§ 8. Höstmötet i Varberg den 11 - 13 november 
Höstmötets utformning diskuterades.  Styrelsen beslöt att fastslå dessa 
datum för konferensen samt att utöka den även med eftermiddagen den 13/11 
för att hinna med gäster från Kulturutskott och Riksteatern. 



 
§ 9. Vårt fortsatta arbete inom LTS 
Styrelsen hänvisade på denna punkt till § 6, eftersom huvuddelen ett bra tag 
framöver kommer att bestå av arbete med arrangörsfrågan. Styrelsen 
underströk dock att kontakten med teaterutbildningarna är viktig och att den 
bör återupptas så snart som möjligt. 
 
§ 10. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor förelåg. 
§ 11. Nästa möte. 
Tiderna för höstens möten fastslogs: 
- 11 november på Teater Halland, Varberg, kl 16.00 
- 12 december kl 10.30 på Svensk Scenkonst, Stockholm 
 
§ 12. Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det avslutat. 
                    
Vid protokollet:                    Justeras: 
 
 
 
Barbro Frambäck                    Hans Björke 
sekreterare                        ordförande 

 


