
Utvärdering LTS vårmöte 2019 

 

Beskriv med några ord hur du upplevde Länsteatrarnas vårmöte: Beskriv med några ord hur du 

upplevde Länsteatrarnas vårmöte: 

 

• Bra med Kulturministern. Trevlig stämning. 

• jättebra  

• Inspirerande och viktigt  

• Intressant, positivt, tankeväckande.  

• God stämning  

• Jättetrevligt,nära till allt bra ordnat!  

• Värme  

• Nystart på flera vis  

• Tack Oktoberteatern!!! Välordnat! Blev Södertäljefrälst!  

• Ett av de bästa LTS-mötena jag varit med om på sju år.  

• Bra upplagt program.  

• Inspirerande och klargörande  

• Mycket bra, positivt och engagerande 

• Intensivt och att något nytt var i händelse  

• Mitt första möte kändes inspirerande  

• Mycket bra  

• En av de bättre möten jag deltagit i  

• Enkelt och funktionellt. Inspirerande.  

• Som vanligt tycker jag att de enskilda överläggningarna måste fokuseras på 

styrelsefrågor mer än på LTS frågor som kan avhandlas gemensamt 

• Intressanta samtal, inte minst de informella  

• Intressanta samtal och upplevelser.  

• Möten och glädje  

• Fint ordnat, bra möten, intressanta och angelägna samtal  

• energigivande. roligt.  

• Positiva vibbar  

• Nystart  

 

Vad/varför uppskattade du med Länsteatrarnas vårmöte 2019? 

 

• Kollegorna, tydliga seminarium/möten  

 

• härliga människor som engagerar sig jätte mycket  

 

• Att träffa kollegorna och dela tankar/problem/frågor  

 



• Möten med andra och teater  

 

• Möten med människorna  

 

• Att få träffa alla, utbyta erfarenheter och att ni lyckats få till ett möte med 

kulturminister.förestälnningarna på kvällen på Oktoberteatern. 

 

• Att få träffa alla i samma bransch  

 

• Kulturministerns besök, workhopen och samtalet kring mångfald  

 

• Föreställningarna. Ministerbesöket. Gemensama överläggn.  

 

• Besöket av Amanda Lind. Samt att vi kändes starka och enade som förening.  

• det fanns luft mellan punkterna  

 

• Konkretiseringsambitioner med föreningen. Bra och framåtsyftande arbete  

 

• Möten och disskusioner 

 

• Tjänstemannasamtale, vi behöver mer tid för utbyte av erfarenheter  

• dén är lysande. Tillsammans är vi starka.  

 

• Främst samtalen  

 

• Inte så intensivt utan tid till reflektion  

 

• Alltid roligt att utbyta erfarenheter. Trevlig teater, fint bemötande.  

• Engagemanget  

 

• Att vi träffas  

 

• Möten med andra människor med likartade intressen och uppdrag  

 

• Kulturministern, möten med kollegor.  

 

• Det fina arrangemanget och den goda stämningen  

 

• Väldigt bra organiserat!!! intressanta samtal och kul att möta Oktoberteatern  

 

• Bra stämning. Alla fick komma till tals. Intressant innehåll.  



 

• God stämning bra samtal om vår förening  

 

• Kulturministerns närvaro, samtalen och väckta frågeställningar ex mångfald  

 

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

 

• Hm...Uppslutning från alla teatrar.  

 

• inget särskilt  

 

• Kan vara kortare, första dagen inte så matnyttig  

 

• Maten 

 

• Mer tid till samtal och kunna prata med varandra  

 

• Ett skarpare program.  

 

• Paneldiskussionerna. Fler, med olika teman.  

 

• Kan inte komma på något direkt.  

 

• längre tid med cheferna  

 

• Mer luft i programmet. Finns för lite tid för reflektion och pauser.  

 

• Låta de Länsteatrarna som har något att berätta om sin verksamhet göra det t.ex som 

Oktoberteatern gjorde!  

 

• Bästa mötet på flera år. Uppstyrt.  

 

• Fortsatt samtal om meningen med föreningen  

 

Vad tar du med dig från Länsteatrarnas vårmöte 2019? 

 

• Leenden.Vänliga klappar på axeln och förståelse.  

 

• allt mellan föreläsningarna, föreställningarna och informella möten  

 

• Mötet med kollegorna och kulturministern  



 

• Vår gemensamma styrka.  

 

• Nya kontakter och större kunskap  

 

• Mkt, att tillsammans är vi starka. Att vi behövs.  

 

• Tankar kring mångfald  

 

• Insikter om vilka olika utmaningar vi tampas med och hur svårt det är att hitta saker 

som enar oss under Länsteaterparaplyet.  

 

• Nya ansikten och Mödrarnas berättelser.  

 

• Den goda stämningen och de goda samtalen. Framåtlutningen.  

 

• kulturministern, samtal person till person,  

 

• Mötet med Kulturministern kändes positivt  

 

• Den positiva anda som rådde  

 

• Närheten till kollegorna  

 

• Kollektivets kraft och utbytet av erfarenheter  

 

• Liten teater med små resurser kan göra mycket  

 

• Stunden med kulturministern, samtalen med kollegorna och den fina Invasion.  

 

• Att vi ska fortsätta arbetet med policys mm  

 

• Hopp  

 

• Nya idéer och perspektiv.  

 

• Alla trevliga kontakter  

 

• Goda samtal, intressant att höra Kulturministern i så avspänd miljö  

• kraft  

 



• Samtalen om hur vår organisation ska g vidare i tider av förändring  

 

• Glömmer ibland bort vilket stöd organisationen är  

 

Har du några önskemål inför kommande medlemsmöte? 

 

• Tycker det mesta flyter på bra.  

 

• Nej 

 

• Att vi ej glömmer bort utan fortsätter med ” brinnförjosefin”  

 

• Något grupparbe för att fler ska ges utrymme att prata  

 

• Möjligheter till fördjupning i arbetsgrupper. Att politikerna tar mer plats och driver 

mer.  

 

• Att vi skall fortsätta i den goda andan. Att några av oss tjänstemän i framtiden 

kommer att ingå i styrelsen. Då samverkar vi på riktigt.  

 

• kanske samla in punkter från cheferna vad vi ska prata om  

 

• Bättre möten med regionala och lokala politiker  

 

• Ska det finnas workshops lägg dem första dagen. Hellre lokala/ regionala politiker sista 

dagens f.m  

 

• Alltid bra med en gäst utifrån... fler perspektiv alltid viktigt!  

 

• Bra att vi fortsätter prata om vem som tar plats i rummet och hur våra möten är. (För 

några år sedan var det ett fåtal individer som dominerade väldigt mycket och det var 

en mer "grabbig" jargong. Jättebra att vi hittat en annan form.) 

 

• Erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän och politiker mer organiserat uppstyrt  
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