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Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-10-25 
            1(3) 
 
Tid: 2005-10-25 kl 17.00 – 20.00  
Plats: Teater Västernorrland i Sundsvall 
 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai, Eva-Karin 
Wedin, Gunilla Carlsson, Gugge Sandström, Tomas Melander samt Barbro 
Frambäck, sekreterare.  
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen och tackade för att vi fick 
hålla sammanträde i samband med höstkonferensen på Teater Västernorrland samt 
förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan. 
Ärendelistan fastställdes. 
 
§ 3. Godkännande av föregående protokoll. 
Protokollet från telefonsammanträde 2005-09-08 godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§4. Rapporter. 
a) Ordföranden rapporterade från Svensk Scenkonst:  

- att förhandlingarna om arbetstidsavtalet förmodligen avslutas med en 
uppgörelse före jul 

- att förhandlingarna om ett nytt dramatikeraavtal inte är slutförda.  
- Thomas Nyh för Svs:s räkning sammanställt en intressant pensionsrapport 
- att SvS planerar en utbildning för mellanchefer 2006 
- att SvS sänt ut meddelande 2005-10-19 med beskrivning av återbetalningen av 

moms samt att ett delbetänkande väntas från momsutredningen. 
b) Ordföranden och Gugge Sandström rapporterade från uppvaktningen hos 
Kulturrådet den 28 september: 

- om positivt mottagande på beskrivningen av samarbetet med Riksteatern och 
arrangnörsutvecklingsprojekten. Kulturrådet är villigt att stödja projektet 
ytterligare 2-3-år framåt. Man är också mycket angelägen om att få 
beskrivningar, argument som kan ligga till grund för KUR:s egna 
anslagsframställningar och omvärldsanalyser. KUR betonar även vikten av att 
bidraget kommer till användning under 2005 

- om en diskussion angående eventuell anslagsuppskrivning för 2006 och om en 
direkt uppmaning från KUR att teatrarna i sina ansökningar lägger till samma 
belopp som årets bidrag 129 400 kronor.  

 
c) Ordföranden och Tomas Melander rapporterade om Sveriges Kommuners och 
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Landstings kulturkonferens den 4 – 5 oktober, där samarbetsprojektet mellan 
länsteatrarna oh Riksteatarn presenterades. Ordföranden meddelade även att han 
kontaktat ordföranden i den regionala beredningen Roland Åkesson angånde tid för 
ytterligare uppvaktning från LTS. 
d) Samordnaren rapporterade om möjligheten att anmäla sig till Svensk Scenkonsts 
s.k. “rundabordssamtal” med tre av regeringens kommittéer - i Göteborg 28 nov., 
Malmö 5 dec., Umeå 12 dec., Stockholm 19 dec.    
e) Samordnaren rapporterade att en “Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga” 
för första gången kommer att gå av stapeln i Lund mellan 4 – 7 maj 2006. Såväl 
svenska som internationella föreställningar kommer att visas.  
f) Samordnaren rapporterade om önskemål från Dansbiennalen att Svensk Scenkonst 
tillsammans med länsteatrarna arrangerar ett seminarium om dansens möjligheter till 
nya scener i och med handlingsprogrammets förslag till regionala dansscener- 
Styrelsen uppdrog åt samordnarenn att lösa detta tillsammans med teatercheferna.  
 
Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna. 
 
§ 5. Ekonomin 
Ordföranden presenterade periodresultat t o m 2005-09-30 samt gav en prognos för 
2005 som förmodligen slutar på +/- 0.Han föreslog, att rapporterna fortsättningsvis 
särskiljer bidraget till verksamheten (500 000 kr) från övrig ekonomi. Diskussionen 
under höstmötet om inriktningen av  verksamheten kommer att avgöra fortsatt 
användning av det samlade bidraget.   
 
Styrelsen godkände resultatet.  

 
§ 6. Samarbetsprojektet Riksteatern 
Styrelsen gick igenom den senaste utvecklingen i samarbetet med Riksteatern med 
tonvikt på avsiktsförklaringen och den s.k. Coach-ansökan, vilka även sänts ut med 
handlingarna till höstkonferensen. Arbetsgruppen för arrangörsutveckling hade 
arbetat fram och sänt ut till samtliga konferensdeltagare ett förslag till kriterier för 
bidrag till arrangörsutveckling, som nu kompletterades av styrelsen. Efter 
konferensens beslut om inriktning kommer diskussionen att fortsätta tillsammans 
med Riksteatern bl.a. vid sammanträffande med dess AU den 18 november.  
Styrelsen diskuterade även kort de informellt beslutatde arbetgrupperna mellan 
länsteatrarna och Riksteatern, samt beslöt att återkomma till denna fråga vid ett 
senare tillfälle. 
 
§ 7. Höstmötet 26 – 27/10 i Sundsvall 
Styrelsen gick igenom dagordningen för höstkonferensen och gjorde en disponering 
av ärendena tidsmässigt. Andra dagen inleds av gästerna från Riksteatern, Svensk 
Scenonst och Kulturrådet samt avslutas med LTS egen summering och beslut om 
fortsatt inriktning av arbetet. 
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§ 8. PR-gruppen 
Styrelsen konstaterade att det fortsatta arbetet utifrån PR-gruppens förslag, som 
också detta sänts ut, var avhängigt av diskussionen på konferensen. 
 
§ 9. Övrig verksamhetsplanering 
Inga övriga förslag på verksamhet tillkom utöver det som redan planerats för 
höstkonferensen. 
 
§ 10. Övriga frågor 
Stryelsen beslöt att hålla ett uppföljande styrelsemöte direkt efter konferensen den 27 
oktober. 
 
§ 11. Mötena under 2005 – jan.  –06 
Styrelsen bekräftade mötet den 14 december 2005. 
    
§ 12. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.  
       
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
Barbro Frambäck     Hans Björke 
sekreterare      ordförande 


