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Tid: 2006-05-09 kl. 14.00 – 18.00  
Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Jagdish Desai, Gunilla Carlsson, Gugge 
Sandström, Tomas Melander, Barbro Frambäck, sekr. 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Hans Björke förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av ärendelistan, 
Ärendelistan fastställdes. 
 
§ 3 Godkännande av protokoll 2006-04-03 och 200-04-12 
Protokollen hade varit utsända. Styrelsen beslöt godkänna protokollen och lägga 
den till handlingarna. 
 
§ 4 Rapporter 

a) Från Svensk Scenkonst:  
Ordförande Hans Björke rapporterade från senaste styrelsemötet i SvS:       
om Orkesterutredningen, om beslut i Skattemyndigheten som innebär att 
Norrlandsoperan får tillbaka momspengar samt om gemensam 
avtalskonferens i Stockholm den 10 maj. Kort diskuterade styrelsen 
pensionsfrågan samt uppdrog med anledning av detta åt Gugge Sandström 
att kontakta Åsa Hollmén på SvS angående detta. 
b) Från Kulturrådet inget nytt 
c) Från uppvaktningen hos Sveriges Kommuner och Landsting:       

Styrelsen konstaterade att frågan om fortsatt kontakt med SKL bör tas 
upp på nästa möte i Samarbetskommittén den 16 maj. Vidare 
rapporterade ordförande att SKL:s kulturkonferens äger rum i Malmö i 
oktober och kommer att behandla det internationella perspektivet. 

d) Samordnaren rapporterade att Aktionsgruppen för barnkultur nu lämnat 
sin utredning och att LTS förmodligen kommer att bli remissinstans. 
Styrelsen uppdrog åt samordnaren att sända ut en sammanfattning av 
förslagen så snart som möjligt. 

e) Samordnaren rapporterade om Scenkonstbiennalen i Lund som ett lyckat 
arrangemang med hela Barnteater Sverige på plats, presskonferens och 
seminarium om förstudien om barnteater. 

f) Samordnaren meddelade att två nya teaterchefer utnämnts, Monica 
Sparby på Länsteatern på Gotland samt Olof Lindqvist på Västsvenska 
Teater och Dans AB. Välkomna till Länsteatrarna i Sverige! 



g) Ordföranden rapporterade om artikel i tidningen Akt med anledning av 
sammanträffandet med Teaterförbundet. 

h) Tomas Melander rapporterade att han för länsteatrarnas räkning deltar i 
seminarium under Dansbiennalen. 

i) Samordnaren rapporterade att LTS fått förfrågan från Barnteaterakademin 
i Göteborg om att medverka som partner i en utvidgning av denna 
kommunala organisation till att få nationell omfattning. Styrelsen gav 
samordnaren i uppdrag att följa och delta i denna utveckling.  

 
Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 

a) Styrelsen gick igenom saldo per 06-04-30 (Bil-1) och lade det med 
godkännande till handlingarna. 

b) Samordnaren redogjorde för kontakter med Kulturrådet angående anslag 
och redovisning. Se vidare nedan i besluten om bidrag till 
arrangörsutveckling. 

c) Utdebiteringar av årsavgifterna sänds ut i dagarna. Härvid noterades en 
oklarhet gällande underlag för utdebitering för Sörmlands Musik & Teater 
som har både teater och musik i verksamheten. Vid sitt inträde i LTS 
subventionerades SMT och endast underlag för teaterverksamheten 
beräknades. Styrelsen beslöt att fortsättningsvis beräkna hela 
verksamheten som underlag för utdebitering   

 
§ 6 Samarbetet med Riksteatern 

a) Styrelsen gick igenom och diskuterade sammanställningen av 
projektansökningar för arrangörsutveckling. Kulturrådet kräver 
delredovisning av projekten i november 2006, trots att arbetet fortfarande 
pågår. Med anledning av detta beslöt styrelsen att underlag för denna 
redovisning måste sända in till LTS den 1 november. Vidare väckte 
styrelsen en diskussion om hur LTS på bästa sätt kan initiera till att varje 
region har beredskap för att överta finansieringen av 
arrangörsutvecklingen, när inte längre statliga anslag finns att tillgå. 
Styrelsen beslöt ge bidrag till sex projekt enligt bifogad sammanställning. 
Ett projekt bordlades i avvaktan på kompletteringar. (Bil. 2) Till detta 
protokoll bifogas även beslutsformuleringarna.(Bil. 3) 

b) Tomas Melander rapporterade om möte dels mellan de åtta inblandade 
teatrarna i det s.k. Coach-projektet och dels mellan alla parter den 5 maj. 
(Anteckningar Bil. 4) Arbetsgivaransvaret kommer att ligga på 
länsteatrarna, uppdragsansvaret på föreningen Plural i samråd med 
teatrarna. Under det gemensamma mötet beslöt man att fyra länsteatrar 
kommer at bli arbetsgivare för en coach, Regionteatern Blekinge-
Kronoberg, Teater Västmanland, Jämtlands Länsteater samt Teater 



Västernorrland. Rekryteringen av coacher påbörjas snarast. Bidraget från 
Allmänna Arvsfonden är avsett att användas enbart till löner. LTS styrelse 
beslöt att var och en av de fyra länsteatrarna nu kan rekvirera 200 000 
från den för Coach-projektet avsatta summan 800 000 kronor.  
Styrelsen beslöt även att uppdra åt samordnarn att upprätta en prognos 
över föreningen ekonomi till och med årets slut.  Vidare fick hon i 
uppdrag att göra en beräkning för utökad projektadministration med ca 
15 % av totalsumman för arrangörsutveckling samt bygga in den i 
prognosen. 

c) Som uppföljning av årsmöte och vårkonferens gick styrelsen igenom 
stadgeförändringarna, godkände dem och beslöt att de sänds ut till 
samtliga. Vidare diskuterades förstudien om barnteater. Gugge Sandström 
berättade om den behandling som förstudien får vid FolkTeatern i 
Göteborg: 

- Behandling i styrelsen och kontakter med den egna regionstyrelsen 
- Plantering av förslaget om det regionala handlingsprogrammet 
- Överförande av ansvar från teaterstyrelsen till de regionala 

politikerna  
Styrelsen noterade vidare en del språkliga oklarheter i studien som bör 
rättas till för att undvika missuppfattningar samt gav samordnaren i 
uppdrag att tillsammans med projektledarna genomföra detta. 

 
 
Styrelsen diskuterade dessutom att starta en form av medlemsblad som 
kommer ut med jämnamellanrum - Nytt från styrelsen. Ett sådant 
blad skulle kunna behandla aktuella frågor för föreningen och de 
enskilda teatrarna, - kulturpolitiken i valrörelsen, Barnkulturåret, start 
av kulturpolitiska frukostsamtal, förslagen med regionala 
handlingsprogram för scenkonsten för barn, användande av 
styrelsernas ordföranden som kontakter gentemot relevanta 
beslutsfattare kommunalt och regionalt. m.m.. Styrelsen beslöt att 
återkomma till frågan på styrelsemötet den 16 juni. 

d) Styrelsen gick igenom minnesanteckningarna från mötet i 
Samarbetskommittén den 7 mars och noterade några frågor att ta upp på 
nästa möte den 16 maj.  

e) Tomas Melander rapporterade om arbetet med det nationella 
dramaturgiatet. Totalt har nu projektet fått 400 000 + 510 000 kronor för 
att planera utformningen samt starta ett ihopsamlingsarbete med äldre 
dramatik. Styrgruppen  letar nu projektledare. Arbetsgivare blir 
Östgötateatern och arbetsplats tillhandahåller förmodligen Riksteatern. 
 

 
 



§ 7 PR-gruppen                 4 (4) 
Samordnaren presenterade den skriftliga offerten från den grafiske formgivaren  
och rapporterade att  han inom kort kommer att presentera skisser till logotyp 
m.m. Styrelsen uppdrog åt samordnaren att be formgivaren dela i mötet den 16 
juni med en presentation av arbetet så långt. 
 
§ 8 Rekrytering av samordnare 
Ordföranden rapporterade om intervjuer med tänkbara kandidater. 
Rekryteringsgruppen inom styrelsen lade fram förslag på en person att anställa 
som kommande samordnare. Styrelsen beslöt enligt förslaget och gav 
ordförande i uppdrag att be Lotta Brilioth Biörnstad att efterträda nuvarande 
samordnare samt att diskutera lön anställningsvillkor med henne. Styrelsen 
beslöt vidare att Barbro Frambäck fortsätter året ut på 20 % av en heltid. 
 
§ 9 Verksamheten 2006  
Utöver det som diskuterats och beslutats tillkom inget nytt 
 
§ 10 Datum för sammanträden hösten 2006  
Styrelsen beslöt fastställa tider för kommande sammanträden: 
16 juni kl. 10 – 16 på Svensk Scenkonst 
22 augusti kl. 10 – 16 på FolkTeatern i Göteborg i samband med Teater- och 
dansfestivalen. 
10 oktober kl. 12 – 17 på Svensk Scenkonst 
7 – 9 november på Västerbottensteatern i Skellefteå -styrelsemöte enligt 
lämpliga ankomster e.m. den 7 november samt höstkonferens den 8 – 9 . 
Tid för eventuellt decembermöte lämnades öppet. 
 
§ 11 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 
§ 12.Sammanträdet avslutas 
Ordförande tackade för dagens sammanträde och förklarade det avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Barbro Frambäck   Hans Björke 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


