
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte med 
Länsteatrarna i Sverige  
Riksdagshuset 16 december 2009 
Sammanträde 6/2009 
 
 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson,  
Gunilla C Carlsson, Monica Sparby, Magnus Holm. Sekreterare: Inger Sjöstrand 
Ej närvarande: Tomas Melander, Lotta Brilioth Biörnstad 
 
 
 
 
 
 
 
§1 Sammanträdet öppnas  
 Ordförande Hans Björke öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Sekreterare för 
 dagens möte var Inger Sjöstrand, Östgötateatern, ersättare för tjänstlediga Lotta 
 Brilioth Biörnstad. 
 - Helena Wall-Händel, LTS ekonomiska handläggare på Östgötateatern, fyller 60 år den 
 16/12, dagen för sammanträdet.  
 Beslutades att styrelsen uppvaktar Helena med julgrupp + blomstercheckar för totalt 
 500:-; Inger beställer. 
 - Monica Sparby meddelade att hon måste lämna mötet kl 15.00 för att hinna med 
 flyget till Visby.  
 
§2 Fastställande av ärendelistan 
 Ärendelistan fastställdes. 
 
§3 Godkännande av föregående protokoll 20091104 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4 Ekonomi 
 Rapport november månad 2009 
 Ekonomirapporten delades ut på mötet. Intäktsidan visar ett utfall på 98% mot budget, 
 vilket är mycket bra.  På kostnadssidan är konferenskostnaderna lägre än beräknat, men
 kostnaderna för  Västerås 5-6  november tillkommer på decemberrapporten. Regionala 
 seminarier ligger ca 2.500 tkr över budget, medan lönekontot visar på + 120 tkr. Det 
 slutliga resultatet för år 2009 kommer troligen att hamna på + 150-200 tkr, vilket blir en 
 bra buffert.  Resultatrapporten för december månad skickas till styrelsen via mail från 
 Helena Wall-Händel. 
 Beslut: November månads ekonomirapport godkändes. 
 - Föreslaget datum för styrelsemöte med undertecknande av verksamhetsberättelsen är  
 den 22/2, vilket sammanfaller med Samarbetskommitténs möte, varför  styrelsemötet 
 kommer att flyttas till den 3 mars efter samråd med Ann-Beate Pedro. 
 
§5 Almedalen 2010 
 - Rum till styrelsens medlemmar är beställda på Kneippbyn i Visby. Faktura skickas 
 direkt till Helena W-H. Gunilla C Carlsson beställer eget dubbelrum och betalar själv. 
  



 
 
 - Sommarens resor till Gotland  kan bokas från mitten av januari och då är det viktigt att 
 boka snabbt. Monica håller koll på biljettsläpp. 
 - SvS, som har hyrt Gotlands Teater under Almedalsveckan, har anställt Anna 
 Cokorilo för att hålla i SvS arrangemang under veckan, vilket är mycket bra. 
 - Representanter från SvS, Kulturrådet, Riksteatern och LTS har bildat en arbetsgrupp 
 för Almedalsveckan. Gunilla C Carlsson representerar LTS. Gruppens nästa möte är 
 den 21 januari 2010. 
 - Efter dagens sammanträde ska Hans, Gunilla, Bertil och Magnus träffa SvS och bland 
 annat diskutera frågor kring Almedalen. 
 
 Styrelsen diskuterade olika förslag till arrangemang under Almedalsveckan: 
 - Monica Sparby föreslog ett seminarium med Ulla Wikner som ett av LTS 
 arrangemang.  Styrelsen uppdrog åt Monica att ta kontakt med Ulla angående intresse 
 och möjlighet.   
  - Monica föreslog också ett samtal mellan journalister och kulturfolk: ”Vad har media 
 för ansvar?” alt ”Vad blir det för konsekvenser av det som skrivs?” Kort diskussion om 
 journalistikens ofta förvridna bild av verkligheten, som ofta blir en sanning i och med 
 att det ”stått i tidningen”.  Hans Björke återkommer med namn på en bra och lämplig 
 journalist. 
 - Thomas Ohlsson har haft kontakt med Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén 
 angående Almedalen och intresse finns för gemensam aktivitet med LTS. Hans Björke 
 kontaktar Lärarförbundets presschef Claes Nyberg angående detta. 
 - Magnus Holm föreslog ”Samverkan mellan kulturinstitutioner” och ”Samverkan 
 mellan kulturinstitutioner och näringsliv” som diskussionsämnen. Ett projekt om detta, 
 som slutredovisas i vår och där DI är en av deltagarna,  finns redan och skulle kunna 
 användas som underlag. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag: samverkan och 
 regionsammanslagning ligger i tiden. Förslag till deltagare: Torsten Jansson och två 
 politiker. 
 - Föreslogs också att LTS kan delta i seminarier där plattformen inte är teater. 
 - Frukostmöten med kvällens politiker är redan upptaget – föreslogs att LTS i stället 
 väljer en annan tidpunkt för politikerträff. SvS arbetar med samma förslag. 
  
 Andra ämnen på förslag: 
 - Teater som konfliktlösare. 
 - Hur mäter man kulturens värde. (Ref Studien om värdet av Vara konserthus) 
 - Ålderfördelningen resp genusperspektivet när det gäller kulturpubliken. 
 - Lars Lindkvist – intressant föreläsare  i ämnen som Kultur/Hälsa, Kultur/Närlingsliv. 
  
§6 Bibu 
 Barn&Ungdomsbiennalen äger rum den 5-8 maj i Gamla Mejeriet i Lund. 
 - LTS är arrangör för seminarium med Ulla Wiklund. Monica Sparby har kontakt med 
 Ulla inför biennalen och frågar då också om Almedalen. Se §5. 
 - Hans bokar 4 hotellrum i Lund (Hans, Bertil, Monica, Lotta). 
 
§7 Vårens arbete i LTS 
 a) Ev samarbete med musiken+museerna. 
 Hans har haft ett positivt och bra första möte i Jönköping den 7/12 med Mia och 
 Bengt angående samarbete LTS/LäS/Museerna. Nästa möte blir efter den 15/2. 
 Organisatoriskt arbetar museerna som teatrarna, dvs politiker och chefer/tjänstemän i 
 samarbete, medan musiken ligger efter på det området. 
 b)Träff med SvS 
 Ett möte med SvS kommer att äga rum efter dagens sammanträde, för diskussion 
 om Almedalen i första hand. Se §5. 



  
 
 c) Möte med lärarfacken 
 Lärarna behöver entusiasmeras för kulturen. Hans tar kontakt med Claes Nyberg (se 
 §5), för ett möte om i första hand Almedalen, men också angående ett fortsatt sam-
 arbete, med t ex Bibu och i estetiska ämnen i utbildningen. Hans, Bertil och Lotta 
 uppvaktar. 
 d) Uppvaktningar 
 - Kulturrådet önskar ett möte med LTS. Styrelsen beslutar avvakta till efter den 15/2. 
 - Kulturutskottet önskar ett möte med LTS. Styrelsen beslutar avvakta valet 2010. 
 e) Övrigt 
 - Inga övriga ärenden. 
 
 
§8 Samarbetet med Riksteatern 
 - Arbetsgruppen – Stefan från Riksteatern, Magnus Holm (och Lotta, tjänstledig) 
 träffas den 17/12. Samproduktionerna Riksteatern/Länsteatrarna fungerar  bra.  
 Arrangörssidan bör diskuteras. Arrangörssidan ska inte vara representerad på LTS 
 möten, däremot borde arrangörssidan bjuda in LTS till sina möten. 
 - Hans, Bertil och Monica har varit på möte med Samarbetskommittén. Inte så mycket 
 nytt kom fram på mötet. Avsiktsförklaringen, som ligger till grund för det fortsatta 
 samarbetet, är bra och behöver inte ändras. Nästa möte blir den 22 februari på Södra 
 Teatern. 
 - Riksteaterns projekt ”Höj rösten” läggs ned pga ekonomin. 
  
 Framtida diskussioner med Riksteatern: 
 Magnus föreslog att inför kommande, sämre tider bör LTS värna om sin verksamhet 
 och ta ställning för att Riksteaterns produktionsresurser fördelas på regionerna och att 
 endast större, riksomfattande projekt produceras av Riksteatern. I dagsläget har                     
 Riksteatern regionala styrelse och konsulenter, men arrangerar inget själva.Diskussion 
 och ett beslut att arbeta efter bör tas på LTS målmöte i Almedalen.  
 Styrelsen var enig om att en fredlig väg är att föredra när det gäller Riksteatern och 
 framtiden. 
 
 
§9 Rapporter 
 a) Utredningen angående portföljen. 
 - På mötet den 9/12, deltog Martin Sundin, Stefan Stenberg och Signe Westin från 
 Kulturrådet. 
  - Framhölls från  LTS att ett arrangörsled, som är till för alla, måste skapas. 
 - Vad gäller regionalpolitiken  framhöll LTS  att det i regionerna kan finnas politiker 
 som inte är lämpade att sköta förhandlingarna. 
 - SKL meddelade att kulturberedningen ska läggas ned, vilket är katastrofalt. Bertil fick 
 styrelsens uppdrag att ta kontakt med SKLoch begära ett möte angående detta. 
 Kulturberedningen har inte fungerat bra, men problemet borde kunna lösas på annat 
 sätt än nedläggning. 
 - Ovissheten är stor inför regionsammanslagningen – i nuläget finns det fyra regioner: 
 Västra Götaland, Halland, Skåne och Gotland. Oron inför att de regioner som bildas sist 
 blir utan portföljpengar är obefogad, enligt Kulturrådet. 
 b) Teaterdagarna i Hallunda 
  Intrycket från teaterdagarna var att hela arrangemanget var rörigt. Referensgruppen till 
 teaterdagarna, där Magnus sitter med, är av samma åsikt: Riksteatern vet inte vad man 
 ska göra med sina teaterdagar och en utredning pågår för att höja statusen. En åtgärd 
 vore att samarbeta med länsteatrarna och ta upp föreställningar från hela landet, enligt 
 tidigare modell. LTS avvaktar Riksteaterns utredning. 



  
 
 c) Övriga rapporter 
 Inga övriga rapporter. 
 
§10 Kommande möten 
 Styrelsen  
 - Onsdag 3 mars kl 9-15 i Stockholm; undertecknande av Verksamhetsberättelsen  
 - Onsdag 21 april- torsdag 22 april; årsmöte/vårmöte i Visby 
 - Fredag 4 juni kl 9-15 i Stockholm 
 - Måndag 5 juli - fredag 9 juli; Almedalsveckan 
 Samarbetskommittén, Riksteatern 
 - Måndag 22 februari kl 13.00 på Södra Teatern 
 
 
§11 Övriga frågor 
 - Mandattiden är slut för 3 av medlemmarna i styrelsen: Bertil, Magnus och Karin. 
 Bertil har beslutat tacka nej till fortsatt nominering. 
 
 
§12 Sammanträdet avslutas. 
 Ordförande Hans Björke tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 Vid protokollet  Justerat 
 
 
 
 
 Inger Sjöstrand  Hans Björke 
 Sekreterare   Ordförande 


