
Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2003-04-08       1(2) 
Tid: 2003-04-08 kl 17.00 - 20.00. 
Plats: Länsteatern i Örebro 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Kjell Magnusson, Jagdish Desai,  
        Ingrid Kyrö  samt Barbro Frambäck, sekreterare. 
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Styrelseordförande Hans Björke öppnade sammanträdet. 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastlades. 
 
§ 3. Uppföljning av beslut vid sammanträdet 2003-02-21 samt 03-05. 
Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemötet samt tilläggsmötet per 
telefon, beslöt att godkänna och lägga det till handlingarna. 
 
§4. Ekonomin. 
Ordförande presenterade periodresultat för 2003-01-01 - 2003-01-31 samt 
budget för 2003- 2004.(Bil 1) . Efter genomgång beslöt styrelsen godkänna 
dessa handlingar samt att förelägga budgeten för årsmötet den 9-10 april. 
Styrelsen beslöt vidare att en ny beräkningsnyckel för årsavgifter tillämpas 
efter årsmötets beslut. (bil. 2.) ???? 
 
§ 5. Rapporter. 
- Ordförande rapporterade att Teatrarnas Riksförbund föreslås byta namn till 
Svensk Scenkonst. Beslut fattas av förbundets stämma i Hälsingborg den 8 - 9 
maj. Ordförande beskrev vidare det ”fritänkarseminarium”, som TR hållit, där 
en del intressanta gäster även kan komma att bli aktuella för länsteatrarnas 
höst- eller vårmöten. 
- Ordförande rapporterade vidare att han och BF träffat Landstings- och 
Kommunförbudet den 26 februari för uppdatera aktuella frågor samt eventuellt 
kommande samarbete kring dessa. LTS erbjöds vid detta tillfälle att deltaga 
i förbundens årliga kulturkonferens den 1-2 oktober, framför allt med rapport och 
diskussion kring arrangörsproblematiken. 
- Ordförande rapporterade om ett givande enskilt möte med  Marita Ulvskog, 
där han beskrivit samtliga problemställningar som är aktuella för länsteatrarna nu, 
urholkad ekonomi, moms- och pensionsfrågor samt arrangörsfrågan.    
 
§ 6. Ansökan KUR 
Statens Kulturråd har tilldelat LTS 250 000 kronor för det samordnande 
arbetet samt arbete med arrangörsfrågan. Styrelsen konstaterade, att arbetet 
alltså kan fortsätta planenligt samt att teatrarna samtidigt ska fundera över hur ett 
samlat större bidrag skulle kunna användas. 
 
§ 7. Årsmötet den 9 - 10 april i Örebro 
Styrelsen diskuterade och fastlade upplägget för årsmötesdagarna. I valbered-
ningens förslag saknades ett namn till den vakanta  styrelseposten. 
Styrelsen gav i uppdrag till BF att i samråd med valberedningen försöka lösa 
frågan, så att ett nytt namn skulle kunna föreläggas  årsmötet. 
                   . 



§ 8. Riksteatern - det gemensamma mötet i augusti?         2(2) 
Ingrid Kyrö och Barbro Frambäck  skall i ett grupptelefonmöte den 14 april 
tillsammans med Peter Örn diskutera frågan om innehåll i ett ev. kommande 
gemensamt möte. 
Styrelsen beslöt avvakta dessa förslag före ställningstagande. 
 
§ 9. Vår gemensamma medverkan i Landstings- och Kommunförbundets möte den 
1-2 oktober. 
Styrelsen beslöt förelägga årsmötet detta förslag för diskussion och beslut. 
 
§ 10. Höstmötet i Varberg. 
Styrelsen fastställde datum för höstmötet i Varberg till den 11 - 13 
november med styrelsemöte den 11. Innehåll föreslås efter årsmötets beslut 
om inriktning för LTS. 
 
§ 11. Ny ²”logga” 
Frågan om en eventuell ny logotyp för Länsteatrarnas Samarbetsråd bordlades 
till ett senare tillfälle. 
 
§ 12. Det fortsatta arbetet inom LTS 
Styrelsen ansåg frågan besvarad genom redan tagna beslut (se protokoll 
2003-02-21) samt avvaktar även årsmötets diskussioner gällande inriktningen. 
 
§ 11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg, men styrelsen beslöt här att den som reser till 
TR:s stämma den 8-9 maj reser på respektive teaters bekostnad. 
Styrelsen noterade här även att frågan om utbildningarna och deras roll för 
länsteatrarna ska stå kvar på dagordningen. 
 
§ 12. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte fastställdes  till den 3 juni kl 9.30 genom gruppsamtal 
per telefon, varefter ordförande tackade för dagens sammanträde och 
förklarade det avslutat. 
                    
Vid protokollet:                     Justeras: 
 
 
 
Barbro Frambäck                     Hans Björke 
sekreterare                         ordförande 
 
 

 


