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Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 2 februari 2009  
Sammanträde 1/2009  
 
Närvarande: Bertil Lindström (ordf.), Thomas Ohlsson, Tomas Melander, Monica 
Sparby, Karin Jeppsson, Lotta Brilioth Biörnstad 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Mötets ordförande Bertil Lindström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastställdes.  
 
 
§ 3. Godkännande av föregående protokoll 2008-12-02 
På grund av att Lotta Biörnstads dator gått sönder och är på reparation kunde protokollet 
från den 2 december inte skickas ut till styrelsen före mötet. Protokollet kommer att 
skickas ut så snart datorn är lagad och frågan bordlades tills styrelsen fått ta del av 
protokollet.  
 
 
§ 4. Ekonomin 
a) Utfall 2008 
Styrelsen diskuterade utfallet för 2008 och konstaterade att överskottet är mindre än 
2007. På grund av ett ökat antal möten under 2008 (i första hand regionala konferenser 
samt möten med Kulturutredningen) har kostnaderna för styrelsen ökat under året.  
 
b) LTS intäkter 
Styrelsen beräknar att LTS intäkter 2009 kommer att vara i stort sett samma som 2008. 
Inga generella höjningar av medlemsavgiften planeras. Styrelsen diskuterade avgifterna 
för Helsingborgs stadsteater och Norrlandsoperan och föreslog att 2010 börja höja de två 
medlemsteatrarnas avgift så att de 2011 kommer upp i en avgift som motsvarar de övriga 
teatrarnas medlemsavgifter, fördelade enligt SvS fördelningsnyckel. 2010 bör höjningen 
vara 50 % av mellanskillnaden. Eventuella nya medlemmar i LTS bör gå in med full 
medlemsavgift från början, för att undvika orättvisor.  
 
Styrelsen beslutade att arrangera ett möte med Helsingborgs stadsteater och 
Norrlandsoperan i samband med årsmötet i Gävle för att inleda ett samtal om 
medlemsavgifter. På mötet bör både teaterchefer och styrelseordförande delta. Hans 
Björke och Bertil Lindström fick styrelsens uppdrag att arrangera mötet.  
 
 
§ 5. Budget 2009 
Hans Björke och Lotta Biörnstad har tagit fram ett förslag till budget för LTS verksamhet 
2009 i samråd med Helena Wall Händel på Östgötateatern. Lotta föredrog förslaget.  
 
Styrelsen diskuterade budgeten och vilka behov och möjligheter som finns att öka 
intäkterna. Styrelsen var enig om att det finns stora behov att arbeta med 
Kulturutredningens förslag under våren 2009 och att det kommer att medföra kostnader 
för seminarier och möten. Styrelsen enades om att de regionala träffarna bör vara gratis 
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för medlemmarna även detta år, men att frågan om deltagaravgift bör tas upp inför nästa 
år.  
 
På styrelsemötet i december planerades ett styrelseinternat i maj. Styrelsen diskuterade 
huruvida ett sådant möte ryms i budgeten, och uppdrog till Lotta Biörnstad att ta fram ett 
underlag om kostnaderna för ett tvådagarsmöte.  
 
 
§ 6. Årsredovisningen 2008 
Förvaltningsberättelse och bokslut hade skickats ut till styrelsen före mötet. Styrelsen 
godkände bokslutet.  
 
 
§ 7. Vårens arbete i LTS 
a) Visionsgruppen 
Lotta Biörnstad rapporterade från visionsgruppens möte. Ett nytt förslag kommer att 
presenteras på vårmötet i Gävle.  
 
b) Vår-/årsmötet 24-26/3 i Gävle 
Styrelsen diskuterade vilka frågor som ska tas upp på LTS vårmöte i Gävle och enades 
om följande punkter:  

• Presentation av visionsgruppens omarbetade förslag 
• Analys av och diskussion om kulturutredningens förslag 
• Budget och verksamhet under 2009 
• Samarbetet med Riksteatern 
• Nationella dramaturgiatet 

 
Förhandlingarna den 25 mars bör kunna delas upp i en grupp med politiker och en med 
chefer vid behov. Styrelsen ser gärna att någon bjuds in för att få igång diskussionen om 
kulturutredningen, som förslag nämndes Lars Lindkvist och Henrik Karlsson. Inget 
beslut fattades i frågan.  
 
c) Regionala träffar 
LTS styrelse planerar att genomföra tre regionala träffar under våren 2009 för att ge 
medlemsteatrarnas styrelser möjligheter att fördjupa diskussionen om Kulturutredningens 
förslag. Vid det senaste mötet i visionsgruppen föreslogs att träffarna ska äga rum i 
Umeå, Västerås och Göteborg.  
 
LTS samordnare har diskuterat förslaget med Helena Faxgård på Svensk Scenkonst, men 
SvS har tills vidare beslutat att man inte vill samarbeta om träffarna. LTS styrelse 
uppdrog åt Lotta Brilioth Biörnstad att ta kontakt med SKL för att se om de är 
intresserade av samverkan kring seminarierna. Vilka som bör bjudas in bör då diskuteras 
i samråd med SKL.  
 
d) Utåtriktade kontakter 
Tomas Melander rapporterade från givande möten med kulturföreträdare från Västra 
Götalandsregionen. I Sundsvall påbörjas nu en samverkan mellan kultur och skola 
//TOMAS – vill du fylla på ngt här?//.  
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e) Biennalen 3–7 juni i Borås 
Hans Björke, Bertil Lindström och Lotta Brilioth Biörnstad kommer att representera LTS 
på Teaterbiennalen i Borås. Styrelsen diskuterade ev. aktiviteter i samband med 
biennalen, och samordnaren föreslog att LTS skickar ut ett pressmeddelande i samband 
med biennalen om vi då har vårt remissvar klart till Kulturutredningen.  
 
 
§ 8. Almedalen 28–30 juni 
Styrelsen diskuterade LTS medverkan i Almedalen i juni. Lotta Brilioth Biörnstad 
rapporterade från ett möte med Helena Faxgård på Svensk Scenkonst den 21 januari. LTS 
kan få disponera en timme på måndagen eller tisdagen. SvS kommer att ta ut en avgift på 
ca 15 000 kr för medverkan, vilket de räknar med som självkostnadspris. Målgrupp för 
seminarierna ska vara journalister, opinionsbildare och kulturverksamma. SvS kommer 
att stå för den samlade markandsföringen.  
 
LTS styrelse ifrågasatte den höga kostnaden för medverkan. Olika förslag diskuterades 
och följande kan vara värt att hålla i minnet till nästa styrelsemöte:  

• Vi måste vara mediala och bjuda in personer som kan locka folk samt presentera 
förslag som väcker uppmärksamhet, eller ställa krav 

• Kan vara värt att koppla ihop våra frågor med ett annat politikområde t.ex. skola 
eller hälsa/sjukvård 

 
Styrelsen beslutade att bilda en diskussionsgrupp som kan fördjupa förslagen, den bör 
bestå av representanter från styrelsen, LTS visionsgrupp samt läsgruppen. Diskussionen 
kan föras per e-post. Tomas Melander, Thomas Ohlsson och Karin Jeppsson anmälde 
intresse.  
 
 
§ 9. Samarbetet med Riksteatern 
a) Samarbetskommittén 
Styrelsen diskuterade förslaget till uppdaterad avsiktsförklaring och bedömde att den är 
en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Lotta Brilioth Biörnstad informerade om 
eventuella kommande samarbetsprojekt: turnétekniskt utvecklingsprojekt och 
läskommittéer.  
 
Samarbetskommittén kommer att fortsätta ha möten 4 gånger per år.  
 
b) Övrigt 
På LTS vårmöte kommer samarbetet med Riksteatern att diskuteras den 26 mars. 
Riksteaterns representanter bjuds in till onsdagkvällens föreställning. Detaljer kring 
Riksteaterns medverkan på mötet tas upp i samarbetskommittén.  
 
 
§ 10. Aktiviteter runt Kulturutredningen 
LTS har tillsatt en läsgrupp för att fördjupa läsningen och analysen av 
Kulturutredningens förslag. Följande personer ingår i gruppen:  
 
Lars-Gerhard Westberg, ordf. Regionteater Väst 
Lars Johansson, teaterchef Teater Västmanland 
Karin Enberg, teaterchef Norrbottensteatern 
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Tomas Wennberg, vice ordf. Norrlandsoperan 
Mia Frisk, ordf. Smålands Musik och teater och Länsmusikens samarbetsråd 
Philip Johnsson, vice ordf. Länsmusikens samarbetsråd, ordförande Värmlandsoperan 
och vår expert på regionala frågor 
 
Läsgruppen kommer att samlas för ett möte före LTS vårmöte.  
 
 
§ 11. Remissvaret angående kulturutredningen 
LTS samordnare Lotta Brilioth Biörnstad kommer att sammanställa remissvaret, med 
hjälp av underlag från styrelsen och läsgruppen. LTS styrelse fattar beslut om 
remissvaret. Styrelsen gav Lotta i uppdrag att ta reda på när remisstiden tar slut och när 
man räknar med att propositionen ska vara klar.  
 
Om LTS får fram ett bra underlag kan styrelsen arbeta för att kontakta de olika 
partigrupperna i Riksdagen under maj för att föra fram våra synpunkter direkt till 
partierna.  
 
 
§ 12. Rapporter 
a) Mingelträffen på Svensk Scenkonst 12/1 
Bertil Lindström rapporterade från Svensk Scenkonsts årliga mottagning.  
 
b) Möte med Teaterförbundet 23/1 
Lotta Brilioth Biörnstad rapporterade från sitt och Hans Björkes möte med Jaan Kolk, 
teaterförbundet. Tf är intresserade av att medverka på LTS regionala seminarier om det 
finns möjlighet.  
 
c) Svensk Teaterunion 
Lotta Brilioth Biörnstad rapporterade från senaste mötet med Svensk Teaterunions 
branschkommitté.   
 
d) Dramaturgiatet, nulägesrapport 
Tomas Melander rapporterade att ND nu är ombildat till en ideell förening. Bertil 
Lindström föreslog att vi testar Kulturutredningens förslag genom att sätta in ett projekt 
som ND i portföljmodellen och se hur det skulle fungera.  
 
e) Övriga rapporter 
LTS ekonomienkät kommer troligen att tas upp på SvS stämma i Uppsala i april. Enkäten 
kommer att presenteras genom exempel från Östgötateatern och Västerbottensteatern.  
 
 
§ 13. Kommande möten 
a) Styrelsen 
Nästa styrelsemöte är den 24 mars kl. 10-16 i Gävle. 
Ett internat planeras till den 13–14 maj från lunch till lunch.  
 
b) Samarbetskommittén 
Nästa möte i samarbetskommittén är den 2 februari kl. 14, dvs. i direkt anslutning till 
dagens styrelsemöte.  
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§ 14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp.  
 
 
§ 15. Sammanträdet avslutas 
Mötet avslutades.  
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta Brilioth Biörnstad    Bertil Lindström 
Sekreterare     Mötesordförande 
 
 


