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Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2004-04-15 
            1(3) 
Tid: 2004-04-15   kl 9.00 – 11.30           
Plats: Byteatern i Kalmar 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Eva 
Löfquist, Ingrid Kyrö, Gugge Sandström samt Barbro Frambäck, sekreterare.  
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Styrelseordförande Hans Björke hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastlades. 
 
§ 3. Godkännande av protokoll. 
Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemötet 2004-02-19, beslöt att 
godkänna och lägga det till handlingarna. 
 
§4. Ekonomin. 
Ordföranden förmedlade från Helena Wall-Händel utfallet för hela verksamhetsåret 
2003 samt periodresultat per 2004-03-31. (Bil.) Styrelsen godkände dem samt beslöt 
lägga dem till handlingarna 
Ordföranden meddelade, att LTS fått de sökta 250 000 kronorna från Statens 
Kulturråd. Mottagande teater är Regionteatern Blekinge-Kronoberg.  
För att ekonomin ska motsvara budgeterad verksamhet för 2004  krävs en revidering 
av medlemsavgifterna. 
Efter diskussion beslöt styrelsen förelägga vårkonferensen förslag om att för varje 
teater: 

- utdebitera ytterligare 1000 kronor i basavgift 
- göra en tilläggsberäkning utifrån samma procentsats som år 2003 

 
Vårkonferensen beslöt enligt detta förslag (Bil.) 
 
Samordnaren meddelade att LTS även erhållit ett bidrag från KUR på 200 000, 
avsedda för Teaterdagarna. Mottagande teater är Folkteatern i Göteborg. 
 
Eftersom Eva Eriksson avgått ur styrelsen beslöt denna att till årsmötet adjungera 
som ny ledamot Linda Nygren Eklöf från Folkteatern i Göteborg. Styrelsen beslöt 
även ge samordnaren i uppdrag att kontakta valberedningen i god tid före nästa 
årsmöte. 
 
Vårkonferensen godkände detta beslut. 
 
Slutligen beslöt styrelsen att förlänga samordnarens anställning från den 2004-07-01 
till och med 2004-12-31. 
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§ 5. Rapporter. 

a) Från Svensk Scenkonst rapporterade Ingrid Kyrö och ordföranden 
- att ett styrelsemöte ställts in, bl a på grund av fördröjd avtalsrörelse. 
- Att STIM-avtalet nu var klart 
b) Från ett möte med Kulturrådet i samråd med Teaterförbundet, Svensk 

Teaterunion, Teatercentrum och Danscentrum meddelade Ingrid Kyrö, att 
KUR önskar teatrarnas hjälp med snabb insamling av statistik direkt efter 
årsskiftet 2004/05, bland annat för att kunna använda detta underlag i 
anslagsframställningen.  

- Vidare kommer Kulturrådets generaldirektör att möta Riksskatteverket i en 
serie samtal om aktuella skattefrågor för teatrarna. Styrelsen beslöt att sända 
skrivelsen i moms-frågan till henne som ett underlag från länsteatrarna. 

- Vidare rapporterades att flera regioner fått inbjudan från KUR att deltaga i 
konferenser om kulturen i regional planering. Styrelsen beslöt att ta upp 
frågan med Louise Thurén för att få mera information. 

c) Kjell Magnusson rapporterade, att ett Länsmusikens Samarbetsråd har bildas. 
Till ordförande har valts Ann-Christine Östlund Bäckehag. För att diskutera 
gemensamma frågor mellan teatrar och musikinstitutioner skulle ett 
gemensamt möte mellan organisationerna kunna vara på sin plats. 
I detta sammanhang beslöt styrelsen att be om tid för uppvaktning hos 
Kulturrådet och dess generaldirektör före sommaren. 
Styrelsen föreslog att Kjell Magnusson och Guge Sandström skulle försöka 
närvara vid den regionala träffen i Göteborg som KUR anordnar.  

d) Efter tre olika tillfällen, där tjänstemän vid Kommun- och  Landstings- 
Förbundet uttalat sig oinitierat om regionala kulturinstitutioner, senast i TV:s 
Kulturnyheterna, beslöt styrelsen ta upp frågan på vårkonferensen samt  
eventuellt sända förbundet ett brev med förfrågan om deras offentliga    
hållning gentemot dessa institutioner. 
 
Vårkonferensen diskuterade frågan och beslöt sända Kommun- och  
landstingsförbundet en sådan skrivelse. 

 
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 6. Vårmötet  
Förslag till dagordning för vårmötet presenterades (Bil.) och styrelsen beslöt att 
föreslå mötet att arbeta efter denna. 
 
§ 7. Teaterdagarna 
Ingrid Kyrö, Gugge Sandström och samordnaren rapporterade om planeringen för 
Teaterdagarna på Riksteatern den 19 – 21 november 2004. Samtliga länsteatrar 
kommer att deltaga med en eller ett par produktioner som spelas i teaterlokalerna i 
Hallunda under tre dagar. Utrymme för seminarier samtal och workshops finns även 
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och arbetsgruppen föreslår att planeringen diskuteras vidare i teaterhefsgruppen 
under Vårkonferensen. Styrelsen godkände rapporten. 
 
§ 8. Höstmötet 2004 
Efter diskussion beslöt styrelsen tillfråga Sörmlands Musik & Teater om värdskapet 
för höstmötet.  
      
§ 9. Teaterhögskolorna 
Samordnaren redogjorde för den enkät som  hon sänt till samtliga teatrar för att 
kunna göra en sammanställning av länsteatrarnas gemensamma behov av 
fortbildning för olika yrkeskategorier. Eftersom svarsfrekvensen hittills varit 
synnerligen låg, har ingen sammanställning kunnat ske än. 
Styrelsen beslöt att under Vårkonferensen med viss skärpa framhålla vikten av att 
teatrarna besvarar frågor, enkäter m.m. som sänds ut till dem för att kunna arbeta 
vidare på ett konstruktivt sätt med gemensamma intressen. 
 
§ 10. Övriga frågor 
Styrelsen beslöt att på Vårkonferensen väcka frågan om ett inträde för LTS som 
medlem i branschorganisationen Svensk Teaterunion.. 
 
Vårkonferensen beslöt enligt detta förslag. 
 
Samordnaren rapporterade att hon såväl för LTS räkning som för Assitej kommer att 
ta kontakt med några kommuner, som har visat intresse att hålla ett kontinuerligt 
värdskap för en nationell barn- och ungdomsteaterfestival. 
  
§ 11. Nästa möte    
Nästa möte ligger i Göteborg den 20 augusti i samband med den teater- och 
dansfestival som äger rum där.  
Före detta möte håller styrelsen telefonmöte den 10 juni kl 9.00. Styrelsen gav 
ordföranden och samordnaren i uppdrag att förbereda detta samtal. 
 
§ 12. Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det avslutat. 
 
 
              
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
Barbro Frambäck     Hans Björke 
sekreterare      ordförande 


