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Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009  
Sammanträde 5/2009  
 
Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, 
Gunilla Carlsson, Monica Sparby, Tomas Melander, Magnus Holm, Lotta Brilioth 
Biörnstad (sekr.) 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Ordförande Hans Björke förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastställdes med följande tillägg under Övriga frågor: Bertil Lindström an-
gående länsordföranden för Riksteatern Västernorrland. Thomas Ohlsson väckte frågan 
om vi ska ha ett fast program för mötena, t.ex. när det gäller middagar. En fråga väcktes 
från Länsmuseernas samarbetsråd och LäS (under 7 e). 
 
§ 3. Godkännande av föregående protokoll 2009-09-02 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 4. Ekonomin 
a) Rapport oktober 
Styrelsen gick igenom ekonomirapporten, som delades ut under mötet. Rapporten god-
kändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5. Almedalen 2010 
Magnus Holm rapporterade att Riksteatern har för avsikt att göra en kampanj under 2010 
(underlag har skickats ut till styrelsen.) Syftet är att få igång en diskussion om de 
högerextrema vindar som blåser i Sverige, samt att öka viljan att utnyttja de demokra-
tiska rättigheterna. LTS har fått en första fråga om att samarbeta kring detta. Christoph 
Fielder leder projektet. En del är en satsning i Almedalen 2010. 
 
Styrelsen beslutade att Magnus Holm har kontakt med Riksteatern i denna fråga. LTS be-
höver mer information för att kunna ta ställning till eventuell medverkan.  
 
Lotta informerade om ett informellt möte med Calle Nathanson, SKL. CN föreslog att 
LTS samarbetar med andra organisationer inför Almedalsveckan, t.ex. lärarförbundet. 
 
Monica Sparby föreslog att LTS arbetar mer tillsammans med Svensk Scenkonst inför 
Almedalsveckan 2010.  
 
Styrelsen diskuterade följande teman för LTS aktiviteter i Almedalen 2010: Portföljfrå-
gan, skolan och närmare kontakter med de politiska partierna. Vi bör pröva att ha någon 
aktivitet utanför teatern. Gunilla Carlsson menade att LTS kan ha aktiviteter utanför tea-
tern som syftar till att visa upp oss för en annan grupp. Vi bör hitta politiker som är in-
tresserade t.ex. av utbildning, näring, hälsofrågor för att på så sätt bidra till att implemen-
tera kulturen i andra politikområden. Om SvS genomför förslaget att ha en partiutfråg-
ning varje morgon under veckan, kan LTS vara med och ställa frågor. 
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Monica Sparby påpekade att en närmare samverkan med SvS också kan innebära att LTS 
får frågan om att dela på kostnaderna för programmet på Länsteatern. Thomas Ohlsson 
föreslog att en del av aktiviteterna i Almedalen budgeteras under LTS marknadsförings-
budget. 
 
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för att arbeta vidare med aktiviteterna i Almedalen: Mag-
nus Holm, Hans Björke och Gunilla Carlsson. Gruppen kan vid behov adjungera fler. 
Hans Björke kontaktar SvS för att initiera ett närmare samarbete. Den 11 november har 
SvS bjudit in till ett möte om Almedalen, Gunilla Carlsson representerar LTS på mötet.  
 
Styrelsen diskuterade de nyligen beslutade direktiven för den statliga utredningen om 
portföljmodellen (Ku 2009:02). I direktiven står det att det i den nya modellen ska vara 
möjligt för regioner/landsting att omfördela de statliga medlen, t.ex. att minska anslagen 
till instituionerna för att prioritera andra verksamheter. Styrelsen diskuterade hurvuvida 
LTS bör reagera på denna skrivning, t.ex. genom ett öppet brev till departementet. Inget 
beslut fattades i frågan.  
 
 
§ 6. Bibu 
Styrelsen inledde med en diskussion om nuläget i skol- och kulturpolitiken för att ringa 
in vad LTS bör ta upp på Bibu.  
 
Styrelsen beslutade att LTS ska bjuda in experter från skolan till ett seminarium på Bibu 
2010, samt att LTS ska arbeta för utökade aktiviteter 2012, med inriktning på att få sko-
lor/lärarutbildningar att förlägga utbildningsdagar till Bibu 2012. Planeringen inför Bibu 
fortsätter på styrelsesammanträdet den 16 december.  
 
 
§ 7. Höstens arbete i LTS 
a) Höstmötet: genomgång av programmet 
Hans Björke och Lotta Brilioth Biörnstad föredrog punkterna på höstmötet.  
 
Styrelsen diskuterade vilka frågor som skulle tas upp under de skilda överläggningarna. 
Båda grupperna bör diskutera kulturpropositionen. Teatercheferna bör ta upp frågan om  
ersättare för samordnaren under tjänstledigheten, samt det fortsatta samarbetet med-
Riksteatern. Politikerna bör diskutera samarbete med skolan och hur vi kan jobba mer 
politiskt, bl.a. genom kontakt med skolpolitiker. 
 
Styrelsen beslutade att ändra programmet för höstmötet så att det gemensamma pro-
grammet avslutas kl. 14.00 på fredagen.  
 
b) Planering inför samordnarens tjänstledighet 
Frågan hänskjöts till teaterchefsmötet den 5 november. Tomas Melander framförde att 
någon behövs som kan driva den kontinuerliga verksamheten.  
 
c) Möte med lärarfacken 
Frågan bordlades till styrelsemötet den 16 december.  
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d) Uppvaktningar 
Länsmusikens Samarbetsråd samt Länsmuseernas samarbetsråd har via Thomas Ohlsson 
framfört önskemål om en ordförandeträff med LTS. Styrelsen uppdrog åt Hans Björke att 
kontakta LäS ordförande Mia Frisk samt Länsmuseernas ordförande Bengt von Strokirch 
för att hitta en mötestid.  
 
Styrelsen avvaktar med att med att uppvakta Kulturrådet. Hans Björke stämmer av med 
Kerstin Brunnberg under mötet.  
 
LTS bör be om ett möte mellan skol- och kulturpolitiker inom SKL. Hans Björke fick i 
uppdrag att ta reda på vem som är ordförande i SKL:s utbildningsberedning och kontakta 
ordföranden. Lars Rejdnell, som är ordförande för Regionteatern Blekinge Kronoberg, 
kan vara en bra kontaktperson, eftersom han är utbildningschef i Linköping.  
 
§ 8. Samarbetet med Riksteatern 
 
a) Samarbetskommittén 
Magnus Holm och Lotta Brilioth Biörnstad rapporterade från mötet i arbetsgruppen, den 
27 oktober. Gruppen föreslår att vi ska samla in exempel från medlemsteatrarna på hur de 
samarbetar regionalt och lokalt med Riksteatern idag. Vi bör också ha en diskussion om 
hur teatrarna ser på Riksteaterns utveckling på regional nivå. Bör Länsteatrarna öka sam-
arbetet på regional nivå? Magnus Holm medverkar under punkten Riksteatern på styrel-
sens föredragning på höstmötet.  
 
Hans Björke informerade om att han tillsammans med Ulf Bexell från Riksteaterns sty-
relse skriver ett brev till de regionala riksteaterordförandena inför teaterdagarna.  
 
Samarbetskommittén har beslutat att Avsiktsförklaringen inte ska skrivas om utan att den 
ska konkretiseras i en handslingsplan. Samarbetskommittén sammanträder i samband 
med Teaterdagarna i Hallunda. Magnus Holm är representant i teaterdagarnas framtids-
grupp. Nytt för i år är att LTS inte betalar för att vara med på Teaterdagarna. 
 
 
§ 9. Rapporter 
 
a) SKL:s konferens i Åre  
Bertil Lindström och Lotta Brilioth Biörnstad rapporterade kortfattat från SKL:s kultur-
konferens i Åre. Lotta skickar ut programmet, dokumentation, samt en ppt-presentation 
från Vara kommun.  
 
b) Möte med SWECULT, 29/10 
Tomas Melander och Lotta Brilioth Biörnstad träffade Tobias Harding, Svante Beckman, 
Jenny Johanisson och Roger Blomgren från forskarnätverket SWECULT för ett förutsätt-
ningslöst möte. Minnesanteckningar från mötet har skickats ut till styrelsen.  
 
c) European Culture Forum, Bryssel, 29-30/9 
Lotta Brilioth Biörnstad skriver en kort rapport och skickar till styrelsen. 
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d) Unga Klara 
Unga Klara har tagit tillbaka frågan om delägarskap. Istället har LTS fått en fråga om vi 
vill vara ambassadörer för Unga Klara, till en kostnad om 15.000 fördelat på tre år. Syftet 
är att stödja Unga Klara samt bidra till aktiekapitalet. Styrelsen hönskjöt frågan till höst-
mötet.  
 
e) Konkret, metoder för interkulturell utveckling, 20/10 
Lotta Brilioth Biörnstad skickar ut en rapport från konferensen till styrelsen. 
 
f) Hus för scenkonst, 2-3/11 
Monica Sparby rapporterade från Svensk Scenkonst konferens i Göteborg.  
 
 
§ 10 Förhandling med Norrlandsoperan 28/10 
Hans Björke och Bertil Lindström har på styrelsens uppdrag träffat Norrlandsoperans 
ordförande Georg Andersson, vice ordförande Tomas Wennström och samt VD Kjell 
Englund. Mötet rörde den kommande medlemsavgiften för Norrlandsoperan.  
 
Stämningen vid mötet var god. Norrlandsoperan förde fram att deras medlemsavgift 
borde baseras enbart på den del av Norrlandsoperans verksamhet som har beröring med 
LTS – dvs. övriga delar av verksamheten bör inte vara underlag när man räknar ut med-
lemsavgiften.  
 
Styrelsen diskuterade Norrlandsoperans förslag, men enades om att LTS inte bör göra 
den typen av särlösningar. Det skulle få konsekvenser för flera av medlemsteatrarna som 
också har t.ex. dans, musik eller film i sin verksamhet. Styrelsen beslutade därför att stå 
fast vid att Norrlandsoperans medlemsavgift bör beräknas på samma grunder som övriga 
medlemmars.  
 
Styrelsen diskuterade om en översyn av LTS medlemsavgifter ändå behöver göras. En 
sådan översyn bör också handla om ett eventuellt framtida samgående med LäS samt 
huruvida vi ska arbeta för att få in de regionala dansinstitutionerna i LTS. Inget beslut 
fattades i frågan.  
 
 
§ 11. Kommande möten 
a) Styrelsen 
Nästa styrelsemöte äger rum i Riksdagshuset onsdagen den 16 december, kl. 11-17. På 
mötet läggs mötesschema för 2010. 
 
b) Samarbetskommittén 
Nästa möte i samarbetskommittén är den 20 november kl. 9-11 på Riksteatern i Hallunda. 
En träff med regionala ordföranden arrangeras på söndagen den 22 november.  
 
 
§ 12. Övriga frågor 
a) Bertil Lindström rapporterade om ett möte med Riksteaterns regionala ordförande i 
Västernorrland. Frågan om prissättning togs upp. Ordföranden menade att länsteatrarna 
var för billiga  och dumpar priserna.  
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Styrelsen enades om att detta är en fråga för varje teater att besluta om. 
 
 
§ 13. Sammanträdet avslutas 
Tomas Melander tackade för sina år i styrelsen. Hans Björke tackade Tomas och övriga 
styrelseledamöter och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta Brilioth Biörnstad    Hans Björke 
 
Sekreterare      Ordförande 


