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Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 2 december 2008  
Sammanträde 6/2008  
 
Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Thomas Ohlsson, Lotta Brilioth 
Biörnstad (sekr.), Karin Jeppsson  
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Hans Björke hälsade alla välkomna till LTS kansli och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastställdes.  
 
3. Godkännande av föregående protokoll 2008-11-04 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomin 
a) Rapport November 
Styrelsen gick igenom ekonomirapporten som sträckte sig t.o.m. den 27 november 2008.  
 
Thomas Ohlsson påpekade att det bör särskiljas i redovisningen i en not om vi har likvida 
medel som förvaltas för någon annans räkning. 
 
Följande förtydliganden gjordes av rapporten:  
Prognosen för arrangörsutvecklingen är samma som i oktober, men på uppföljningen bör 
62 000 läggas på. De 100 000 från 2007 som fördes över till arrangörsutveckling är inte 
inräknade. 
 
Posten övriga personalkostnader omfattar: Lottas pension 16 000:-, posten utbildning på 
15 000:- omfattar biennalpass till Bibu, deltagande på externa konferenser samt Riksteaterns 
75-årskryssning. Styrelsen diskuterade huruvida deltagande på konferenser bör föras på en 
egen punkt.  
 
Under posten Administration tas bl.a. följande upp: ersättning till Östgötateatern för 
ekonomihantering, ersättning till KPMG för revision. Arvodet till Gunilla Kindstrand och 
Rikard Hoogland för seminariet i Örebro den 14 oktober flyttas regionala konferenser.  
 
b) Ansökan Framtidens kultur 
Lotta Biörnstad informerade styrelsen om att LTS ansökan om medel för en förstudie om 
kompetensutveckling fått avslag från Stiftelsen framtidens kultur.  
 
c) Budget 2009  
Styrelsen diskuterade vilka aktiviteter LTS bör budgetera för under nästa år: 
- Regionala träffar 
- Teaterbiennalen 
- Almedalen 
 
Vid vår- och höstmöten bör vi säkra att värdteatern kan stå för lokaler, så att vi inte får extra 
kostnader för detta.  
 



  Sidan 2 av 4 

Hans Björke och Lotta Biörnstad fick styrelsens uppdrag att arbeta fram ett förslag till budget 
för 2009. 
 
d) Dramaturgiatet 
Den treåriga försöksperioden för Nationella dramaturgiatet upphör vid årsskiftet och ND 
ombildas då till en ideell förening. ND har ett underskott i ekonomin för 2008 och 
styrgruppen undersöker nu vilka av LTS medlemsteatrar som kan gå in och täcka 
underskottet. LTS styrelse beslutade att LTS kan bidra med runt 30 000 kr beroende på hur 
behovet ser ut. Styrelsen delegerade till Hans Björke och Lotta Biörnstad att besluta om hur 
stort bidrag LTS ska bidra med.  
 
5. Höstens och vårens arbete i LTS 
a) Visionsgruppen 
Vid höstmötet valdes tre nya politiker in i visionsgruppen: Omar Jakobsson, 
Norrbottensteatern, Åsa Kratz, Sörmlands Musik & Teater och Ulrika Hultgren, Teater 
Västmanland. Nästa möte i visionsgruppen är den 15 januari på Svensk Scenkonst. 
 
b) Hearing SKL 5/12 
Fredagen den 5 december arrangerar SKL en hearing på World Trade Center i samarbete med 
LTS, Länsmusikens samarbetsråd (LÄS) och Länsmuseernas samarbetsråd. Styrelsen får en 
rapport med e-post efter hearingen.  
 
c) Vårmötet i Gävle 24-26/3 
Lotta Biörnstad tar kontakt med Folkteatern inför mötet. Styrelsens förslag är att vårmötet 
startar kl. 9 på morgonen första dagen och att alla inbjudna samlas redan kvällen innan för att 
ge utrymme för informella kontakter. Lotta undersöker också vilka möjligheter det finns att 
ordna en samling på hotellet den första kvällen – och om det ingår i rumspriset. En första 
information bör skickas ut till medlemmarna före jul.  
 
Hans Björke kontaktar Kjell Magnusson för att informera valberedningen.  
 
d) Teaterbiennalen i Borås 3–7/6 
Styrelsen diskuterade medverkan på Teaterbiennalen. Gunilla Carlsson, Hans Björke, Karin 
Jeppsson och Thomas Ohlsson är intresserade. Lotta undersöker kostnaderna och styrelsen 
fattar beslut om deltagande vid nästa möte.  
 
Lotta tar kontakt med Ann Mari Engel och tar reda på vilka seminarier som planeras och 
eventuella möjligheter till samarbete.  
 
e) Almedalen 28-30/6 
Styrelsen beslutade att tre politiker representerar styrelsen samt att Monica Saprby 
representerar teatercheferna.  
 
 
6. Samarbetet med Riksteatern 
a) Samarbetskommittén 13/11 
Lotta Biörnstad rapporterade från det senaste mötet med samarbetskommittén. 

 
b) Utvärdering av projekten 
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Utvärderingen av coachprojektetn ska lämnas till LTS i januari och resultatet tas upp på nästa 
styrelsemöte. Utvärderingen bör bli en programpunkt på LTS vårmöte.  
 
c) Avsiktsförklaringen 
Lotta Biörnstad och Stefan Karsberg på Riksteatern tar fram ett förslag på en konkretiserad 
avsiktsförklaring inför nästa möte i samarbetskommittén den 2 februari. 
 
7. SOM-institutets rapport 
Styrelsen diskuterade hur LTS kan använda materialet i SOM-institutets rapport om 
scenkonstens publik. Mötet föreslog att Rudolf Antoni från SOM-institutet bjuds in till LTS 
höstmöte. Ett förslag är också att bilda en arbetsgrupp som tar fram förslag om hur 
länsteatrarna kan arbeta för att nå andra publikgrupper, med rapporten som underlag.  
 
 
8. Rapporter: 
a) Teaterdagarna 14-16/11 
Hans Björke, Bertil Lindström och Lotta Biörnstad deltog på Riksteaterns teaterdagar. 
Hansoch Lotta rapporterade från intressanta dagar med bra seminarier. Lotta och Hans var på 
ett seminarium om Intercult, som väckte bådas intresse. Lotta kommer att ta en kontakt med 
Intercult under våren.  
 
b) Möte med Kulturutredningen 24 november 
Bertil Lindström, Hans Björke och Tomas Melander träffade kulturutredningen tillsammans 
med LÄS och Länsmuseerna. Vid mötet delades SKL:s positionspapper ut. På mötet 
diskuterades kulturutredningens förslag till nya kulturpolitiska mål och dispositionen av 
betänkandet (som presenteras den 12 februari). Utredningen presenterade också sitt förslag till 
ny statlig myndighetsstruktur.  
Lennart Kollmats förde anteckningar vid mötet, Hans Björke skickar vidare till LTS styrelse.  
 
c) Samling för kulturen (S) 21/11 
Lotta Biörnstad deltog för LTS räkning på socialdemokraternas samling för kulturen i 
riksdagens andrakammarsal den 21 november. Gunilla Carlsson rapporterade från samlingen 
och informerade om att alla länsteatrar var inbjudna.  
 
d) Svensk Teaterunions råd 1/12 
Lotta rapporterade från rådsmötet och de diskussioner som fördes om Kulturutredningens 
förslag.  
 
e) Riksteatern/Skolscenen 8/12 
Lotta Biörnstad rapporterade från ett möte med Riksteatern ang. det planerade projektet 
Läskommittéer, som vänder sig till skolelever.  
 
f) Jönköping 27-28/11, ungdomsstyrelsen/SKL 
Lotta Biörnstad rapporterade från konferensen Ungas nätverkskulturer som arrangerades av 
Ungdomsstyrelsen och SKL.  
 
 
9. Kommande möten 
a) Styrelsen 
Kl. 9–14 den 2 februari på Södra teatern 
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Kl 10–16 den 24 mars på Folkteatern i Gävleborg 
Förslag, internat den 13–14 maj från lunch till lunch 
 
b) Samarbetskommittén 
Den 2 februari kl. 14-17 på Södra teatern 
 
10. Övriga frågor  
Hans Björke, Lotta Biörnstad och Ann Beate Pedro kommer att föredra LTS ekonomienkät 
vid ett möte på Svensk Scenkonst den 16 december.  
 
Inför Bibu 2010 ska Lotta kontakta lärarförbunden och Riksteatern angående en ny satsning 
på ”res till Bibu med en lärare”. Hans Björke föreslog att årets överskott från 
Arrangörsutveckling låses som grundplåt till Bibu 2010. En ny uppvaktning av SJ samt ett 
hotellsamarbete med Riksteatern föreslogs också.  

 
11. Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Björke förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta Brilioth Biörnstad    Hans Björke 
Sekreterare     Ordförande 
 


