
	
	
Utvärdering	Höstmöte	2017	
	
Beskriv med några ord hur du upplevde Länsteatrarnas höstmöte: 

• Bra samtal. Bra paneldebatt. Bra teater. 
• intensivt, trevligt, väl arrangerat 
• spännande och givande 
• Laddade och viktiga diskussioner. 
• Bra aktiviteter och informativa diskussioner. 
• Inspirerande, trevligt och engagerat! 
• utvecklande och intressant 
• Alltid bra och viktiga samtal 
• Spännande, bra utbyte med varandra, fantastiska föreställningar och väldigt trevlig middag på 

slottet med en landshövding som är fantastisk. 
• Givande och i bestämd riktning! 
• Stimulerande 
• Givande och trevliga dagar. Intressanta diskussioner. Bra upplägg. Slottsbesöket. 
• Kreativt. Präglades till stor del av #tystnadtagning vilket var bra 
• Högt i tak och engagerat 
• Innehållsrikt, engagerat och givande 
• Socialt trevligt och värdefulla samtal och överläggningar 
• Inspirerande! 
• Inriktat på viktiga frågor, omväxlande och viktigt 
• Roligt och lärorikt 
• Konstruktivt. Äntligen gott om tid att prata i den egna gruppen. Fina föreställningar. 
• Intressanta ämnen. Bra dialog gällande meetoo. Paneldebatten med kulturutskottet även om det 

saknades flera partiföreträdare. Bra upplägg under dagarna 
 

Vad/varför uppskattade du med Länsteatrarnas höstmöte 2017? 
• mycket prat om metoo. 
• samtalen 
• Att vi ägnade så mycket åt #metoo. Att det brände till lite i våra andra diskussioner. Samt att möta 

alla andra och dela erfarenheter. 
• Bra upplägg på mötet med genomgående god anda rakt igenom. 
• Energin och gemenskapen. Vi vill alla åt samma håll och vi är engagerade och stöttande 
• Mötet med andra i branschen. Bra kulturupplevelser. Intressant information. 
• var bara med på andra dagen. Bra enskilda överläggningar. Vi lär mycket av varandra. 
• Gemenskap 
• #MeToo och Folk och kultur! Två mycket högaktuella frågor: 
• Bra program Bra möte med kulturutskottet 
• Att mötas igen. Paneldebatten. Me too , tankar, reflektioner, berättelser. Tre fantastiska 

föreställningar! Servicen med luncher, kaffepauser och fruktstunder suveränt skött!!! 
• Samtal med övriga chefer. Samvaro. Tydlighet i årsmötet.  
• Värdskapet från Örebro, tid för samtal 
• Totalen. 
• Träffen med teaterkollegorna. Det öppna och ärliga samtalet oss emellan, 
• Möten och samtal. Fina föreställningar. Trevligt bemötande. 
• Bra föredrag, workshop och upplevelser 
• Att så många deltog från landet 

 



	
	
	
Vad/Varför tycker du skulle kunna bli bättre till nästa höstmöte? 

• Kortare program. Det är svårt att vara borta så många dagar. 
• fortsätt som ni gör! 
• Kanske var det lite för pressat schema?! 
• Jag hade uppskattat om Folk & kultur fick en egen programpunkt när det pratades om det 

specifikt. Jag kände emellanåt att det tog över andra diskussioner. 
• Paneldiskussionen första dagen var inte så givande. Några fick väldigt mycket tid och andra inte. 
• Inget för närvarande som jag kan komma på. 
• alla möten är bra på sitt vis 
• Vi behöver mer tid för ett öppet och styrkande samtal i vår relation till uppdragsgivarna och i 

skapandet av en vidare kulturpolitiksdiskussion  
• Lokalerna 
• Genomtänkt dagordning kopplat till scenkonat för förtroendevalda 
• Inte för allmänna frågor på för kort tid. 
• Lite mer tid till gränsöverskridande samtal där vi möts från olika platser, professioner och uppdrag. 

Bra om man några gånger t ex vid luncher eller middag sitter med dem man inte känner eller 
redan är bundis med. 

• Enskilda samtal med vår VD, det var t.ex. helt nytt för många av oss att hon hade funderat på att 
sluta eller att det inställda vårmötet var ett taget beslut. Om vi skall var en stark organisation, tror 
jag det är bra att hon får möjlighet att uttrycka sina tankar lite mer direkt till oss teaterchefer och 
politiker var för sig. Det kan handla om 30 minuter vardera. 

• Mera presentationer av de olika länsteatrarna 
 
Vad tar du med dig från Länsteatrarnas höstmöte 2017? 

• #Meetoo. Gemensamma verksamhetsfrågor. 
• Intressanta diskussioner. 
• många samtal om makt och strukturer på våra arbetsplatser samt spännande snack av 

kulturutskottets representanter 
• #metoo 
• Vi står eniga trots olika politisk uppfattning. 
• Energin! Men också flera enkla verktyg för oss politiker att arbeta vidare med vårt interna 

påverkansarbete 
• Kunskap och energi att fortsätta kämpa för teatern. 
• Det gemensamma uttalandet. Viktigare än någonsin 
• Teaterföreställningarna, gemenskapen och diskussionerna runt kulturevenemanget i Eskilstuna. 
• Entusiasmen som finns med "Folk och kultur" 
• Allt 
• Alla intryck som gjort avtryck. Inte minst föreställningarna! 
• Energi. Insikter. 
• Känslan av gemensamt engagemang i en i vissa delar tuff tid 
• Paneldebatten 
• Folk o Kultur 
• Chefernas möte om svårigheter på plats. 
• Hoppfullhet och framtidstro. 
• Nya sätt att tänka och reflektera över saker o ting 
• Hur oerhört värdefullt det är att samtala om våra utmaningar och förhoppningar. Tydliggörandena 

kring Folk & Kultur. 
• Nyfikenheten på Folk o Kulturdagarna i Eskiltuna 

 



	
	
Har du några önskemål inför kommande medlemsmöte? 

• Att vi pratar ut om LTS:s framtid. Hur skall det se ut framöver? 
• Låta Folk & kultur få en egen programpunkt. Workshopen var bra men hade behövt lite mer tid. 
• En fördjupad diskussion och presentation där teatercheferna redovisar hur deras år varit. Hur går 

ekonomin, vad har gått bra och vilka svårigheter har man. 
• 2018 är ett valår, glöm inte det på agendan! 
• Större kunskapsutbyte rörande politikernas förutsättningar, verklighet, behov, utmaningar 
• Att Västerås visar sin allra bästa sida. 
• Bättre lokaler 
• Jag tycker genomgående att mötena håller mycket hög klass och för mig betyder dom mycket. 
• Att vi börjar se över möjligheten till gemensamma kortare utbildningar/föreläsningar utifrån 

organisationsbehov och att dessa förläggs 
• Fler deltagande av rikspolitiker 

 
Beskriv din funktion, är du förtroendevald, politiker eller tjänsteman? 
	
Antal	tjänstemän:	9	stycken	
Antal	politiker:	12	stycken	


