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Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2005-04-06 
            1(3) 
 
Tid: 2005-04 - 06 kl. 10.00 – 12.00  
Plats: Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö 
 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Jagdish Desai, Eva Löfquist, Linda Nygren 
Eklöf, Ingrid Kyrö, Gugge Sandström samt Barbro Frambäck, sekreterare.  
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Styrelseordföranden Hans Björke hälsade välkommen och förklarade sammanträdet 
öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan. 
Ärendelistan fastställdes. 
 
§ 3. Godkännande av föregående protokoll. 
Protokollet från styrelsesammanträde 2005-03-08 / 15 godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§4. Rapporter. 
Ingrid Kyrö rapporterade från Svensk Scenkonst:  

- om första utbildningstillfället i den kvinnliga chefsutbildningen FLIK-K. 12 
kvinnor har antagits till utbildningen. 

- från ett seminarium i SvS s.k.. “Visionsgrupp” för att följa utvecklingen och 
tänka framåt för scenkonstens och organisationens räkning. 

- från ett möte på Kulturrådet tllsammans med Branschkommittén om fr. a. 
statistik och dokumentation. I samband med detta framhöll en av 
styrelseledamöterna, att LTS i något sammanhang borde framföra till 
Kulturrådet, att kraven på redovisning och blanketterna för detta ofta inte har 
en relevant uppfattning av teatrarnas verkligheter. Hur tas redovisninarna om 
hand? Vad sker med dem? Hur sker återkopplingen till institutionerna? 

Samordnaren rapporterade  
- att Kulturrådet hoppas kunna sända ut underlag om regionala planer för 

scenkonsten under 2005 och detta till huvudmännen. 
- att regeringens expert för mångkkulturella frågor, Yvonne Rock, önskar träffa 

LTS vid lämpligt tillfälle. Styrelsen beslöt att föreslå detta som en 
programpunkt för höstmötet. 

- att hon inbjudits tillsammans med barnkulturhandlägaren på Kulturrådet till en 
presidiekonferens om teaterfrågor i Västmanland den 19 april. 

- att årsmöte i Svensk Teaterunion/ITI hållits den 14 mars. Till ny ordförande 
valdes Anna Carlson från Teaterförbundet. Ingrid Kyrö valdes till ordförande 
för  Branschkommittén. 

- att Kulturrådet tagit beslut om bidrag till LTS och samtliga länsteatrar på 
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sammanlagt 2,7 miljoner kronor för verksamhet och arrangörsutveckling. För 
detta beslut föreslog ordföranden en skål i Ramlösa! 

 
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5. Ekonomin 

a) Ordförande presenterade periodresultat t o m 2005-03-31 och styrelsen 
godkände detta. 

b) Styrelsen diskuterade bidragen från Kulturrådet och konstaterade att 
verksamhetsbidraget på 500 000 kronor kommer att medverka till att arbetet 
lyfts till en nivå, där ersättningar kan utgå till resor och övriga utgifter för 
arbetsgrupper m. fl. Avgående styrelseledamoten Eva Löfquist föreslog 
dessutom, att ett styrelsearvode på 500 kronor per styrelsemöte skall utgå till 
styrelseledamöter. Styrelsen beslöt att framlägga förslaget till årsmötet. 
Styrelsen beslöt vidare att lägga ett förslag till årsmötet och konferensen att 
bidragen på 130 000 kronor till varje teater samlas till en gemensam pott för 
att åstadkomma samordning av insatser och vinna bättre effekt för 
utvecklingen av samarbetet med Riksteatern. 

c) Styrelsen diskuterade kort de differentierade avgifterna enligt förteckning som 
sänts ut tidigare och vidhöll beslutet att föreslå åsmötet att besluta enligt 
denna. 

 
§ 6. Årsmötet /Vårkonferensen. 
Styrelsen gick igenom frågorna för årsmötet och beslöt lägga fram förslag att Eva 
Löfquist väljs till mötesordförande.  
Styrelsen gick igenom planeringen för konferensen och beslöt arbeta enligt 
föreslagen dagordning med god tid för gemensamma diskussioner av de aktuella 
frågorna. 
Stryelsen konstaterade med tillfredsställelse, att såväl ordförande, vd samt vvd från 
Riksteatern medverkar hela den andra dagen.  
Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att förankra förslag om kommande 
valberedning och föreslå årsmötet dessa förslag. 
 
§ 7. Arrangörsfrågan. 
Inga särskilda nyheter hade inträffat kring frågeställningarna om 
arrangörsutveckling, varför arbetet fortsätter planenligt under konferensen. 
 
§ 8. Övriga frågor 
Styrelsen diskuterade igenom behovet av att ge en tydlig utåtriktad bild av arbetet i 
Samarbetsrådet och beslöt väcka frågan under konferensen och tillsammans med PR-
gruppen. 
Styrelsen beslöt vidare att ta upp teatrarnas viktigaste problemområden till 
diskussion under konferensen, eftersom så få teatrar svarat på de ställda frågorna i 
förväg. 
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§ 9. Planering av mötena under 2005 
Problem med mötestiden den 24  maj hade uppstått, varför styrelsen beslöt att samla 
den nya styrelsen så snabbt som möjligt för beslut om mötestider för hela året. 
Styrelsen beslöt vidare att fråga teater Västernorrland om värdskap för 
höstkonferensen, förslagsvis under dagarna 25 – 27 oktober. 
 
§ 11. Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade de avgående styrelseldamöterna Eva Löfquist och Linda Nygren 
Eklöf för ett värdefullt samarbete i LTS och önskade dem lycka till i deras fortsatta 
arbeten. 
Ordföranden tackade även för dagens möte, konstaterade att LTS i år firar sitt 10-
årsjubilem! samt förklarade mötet avslutat.  
       
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
Barbro Frambäck     Hans Björke 
sekreterare      ordförande 


