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Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarnas Samarbetsråd (LTS) 2004-02-19 
            1(3) 
Tid: 2004-02-19 kl 10.30 – 15.30              
Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39 , Stockholm 
Närvarande: Hans Björke, ordförande, Jagdish Desai, Eva Löfquist, Ingrid Kyrö, 
Gugge Sandström samt Barbro Frambäck, sekreterare.  
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
Styrelseordförande Hans Björke hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. 
 
§ 2. Fastställande av ärendelistan 
Ärendelistan fastlades. 
 
§ 3. Godkännande av protokoll. 
Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemötet 2003-12-07, beslöt att 
godkänna och lägga det till handlingarna. 
 
§4. Ekonomin. 
Styrelsen gjorde en jämförelse mellan den fastställda 2-årsbudgeten och den budget 
som beräknats inför ansökan till KUR om utvecklingsbidrag för år 2004.(Bil.) Med 
ledning av att utfallet för 2003 har blivit något högre än budget - 398 000 mot 
beräknat 389 000 - beslöt styrelsen fastställa beräkningen av budget för 2004 till 410 
000. Denna budget förutsätter ett bidrag från KUR på 250 000 kronor mot tidigare 
beräknat 150 000 kronor. Vidare har de differentierade årsavgifterna räknats upp från 
80 000 till 100 000, vilket skulle innebära en liten höjning för respektive teater 
innevarande år. 
Styrelsen beslöt även att på Kalmar-mötet ta upp denna fråga för diskussion och 
beslut. 
 
§ 5. Rapporter. 

a) Från Svensk Scenkonst rapporterade Ingrid Kyrö och ordföranden 
-  att styrelsen uppvaktat Laila Freivalds med blommor och bok vid avskedsfest 

för henne.  
-  att mellanårskonferens äger rum på Stockholms  Stadsteater den 8 –9 mars 

2004 
- under denna punkt beslöt styrelsen även att frågan om rekrytering av kvinnliga 

chefer skulle tas upp till diskussion på LTS vårkonferens i Kalmar. Styrelsen 
ser det som mycket viktigt att påverka teaterstyrelserna till initiativ i frågan, 
både att leta fram goda kandidater, att medverka till chefsutbildning samt att 
belysa frågan om att arbeta i en politiskt styrd organisation. Styrelsen menar 
att Svensk Scenkonst, som redan startat denna diskussion, borde vara den 
lämpliga samarbetspartnern i frågan. 

 
b) – Rapporterades att två nya teaterchefer tillsatts. Från den 1 februari övertog 
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Johan Bernander ansvaret för Regionteatern Blekinge-Kronoberg och från 
den 1 juli tillträder Erik Kiviniemi på Norrbottensteatern. Styrelsen 
konstaterade att nu finns endast två kvinnliga teaterchefer i landet. 

 
c) För att belysa aktuella frågor samt informera om Handlingsprogram för dans 

beslöt styrelsen inbjuda Louise Thurén och Viveca Hallberg från KUR till 
Kalmar.  

 
d) Ingrid Kyrö informerade om arbetet med planeringen för länsteatrarnas 

medverkan i Teaterdagarna på Riksteatern 19 – 22 november 2004 
 

e) Samordnaren rapporterade om de svårigheter som Folkteatern i Gävleborg 
ställs inför, när en nedskärning av kandstingets utgifter till stor del kommer att 
föreslås belasta teatern. 

 
f) Samordnaren rapporterade om ett pågående arbete med att starta en 

återkommande nationell festival för barn- och ungdomsteater. Styrelsen 
uppdrog åt samordnaren att i denna fråga även representera länsteatrarna. 

 
Under denna punkt deltog även från Svensk Senkonst Björn Karlsson och Lars 
Perols med rapporter om framför allt pensionsfrågans utveckling, starten på 
avtalsrörelsen samt senaste nytt från moms-utredningen inkluderande kommande 
uppvaktning på finansdepartementet.  
 
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 6. Arrangörsfrågan  
Ordföranden redogjorde för arbetsgruppens möte med Riksteatern den 11 februari 
(Bil. Några diskussionspunkter ...) Ytterligare ett möte med Riksteatern är planeerat. 
Vidare kommer arbetsgruppen att uppvakta Kommun- och landstingsförbundet i 
frågan. 
Styrelsen diskuterade den fortsatta strategin. En faktadel samt ett politiskt utformat 
dokument om länsteatrarnas framväxt och utveckling bör finnas i det samlade 
material som så småningom kommer att presenteras för berörda myndigheter. 
Diskussionen fortsätter på vårkonferensen i Kalmar. 
 
§ 7. Vårkonferensen på Byteatern i Kalmar den 15 –16 april 2004 
Styrelsen beslöt att snarast sända ut preliminär inbjudan till vårkonferensen, att 
förhandsboka hotell samt gav i uppdrag åt ordföranden och samordaren att arbeta 
fram förslag till program i samråd med Byteatern.  
 
§ 8. Teaterhögskolorna 
Samordnaren rapporterade om kontakt med teaterhögskolorna angående fortsatt 
samarbete med länsteatrarna. Alla skolor vill fortsätta detta samarbete. Styrelsen 
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beslöt att ge samordnaren i uppdrag att före kalmarmötet sända ut en enkel enkät 
till samtliga teatrar och be dem teckna ned och prioritera den viktigaste 
fortbildningen som kan komma att äga rum i samarbete med skolorna.. Styrelsen 
beslöt även att uppdra åt samordnaren att i samråd med teatrarna göra en plan för 
presentation av länsteatrarnas verksamhet vid besök på skolorna tidigt i studenternas 
utbildning. 
      
§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg 
 
§ 10. Nästa möte 
Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte äge rum på Byteatern den 15 april kl 9.00. 
  
§ 11. Sammanträdet avslutas     
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det avslutat. 
              
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
Barbro Frambäck     Hans Björke 
sekreterare      ordförande 


