
Utvärdering LTS höstmöte 2019 

 

Beskriv med några ord hur du upplevde Länsteatrarnas höstmöte: 

 
• Ett spretigt möte med högt och lågt... 

• Givande 

• Roligt, påfyllande, trivsamt, lite stressigt. 

• Nätverkande 

• Bra och intressanta samtal. Fina scenkonstupplevelser. 

• Mycket gästvänligt, inbjudande och givande. 

• Intressanta samtal och givande möten med kollegor. Bra arrangerat. 
• Inspirerande och lärorikt. Det bästa dock var att få tid att samtala med kollegorna ute i landet. 

• Mycket givande 

• Intressant, öppet och inspirerande 

• Värme, kunskap, uppvaknande.  

• Trevligt. 

• Trevligt lugnare än vanligt  

• Inspirerande, nätverkande och mycket givande! 

• Trevligt och god stämning men för mkt fokus på problem i dagsläget 

• Bra upplägg. Lagomt långa pass. Trevligt 

 

Vad/varför uppskattade du med Länsteatrarnas höstmöte 2019? 
• Samtalet kring "Vad är sanning?" - intressant och givande! 

• Att ses och träffas och ta del av det som finns på orten där teatern befinner sig. 

• Jag tyckte mycket om Estrad Norrs värdskap, sedan är det alltid värdefullt att ta del av allas 

erfarenheter.  

• Alltid bra att träffa kollegor 

• Vi hade bra samtal. Bra uppstyrt av värdarna. 

• Väldigt trevligt och inbjudande. Bra nivå på samtalen. 

• Möten med andra 

• De sociala sammanhangen där man kunde samtala och dela erfarenheter kring sina olika teatrar 

och sammanhang. 

• bra program och bra möten 

• Positiva samtal, bra mat och intressant att möta arrangörer utanför Östersund! 



• Kunskapsöverföringen, det sociala, att få se någon annans verklighet, nya intryck 

• Möjligheten att möta kollegor och höra erfarenheter. 

• Den lila diskussion det blev omkring vad vi vill, vart vi ska, vilka mål vi ska ha 
 

Hur är din upplevelse av programmet? Var det någon programpunkt som var 

speciellt bra eller mindre bra? 
• Samtalet på torsdag fm kring kultur för barn var riktigt dåligt; dålig ledning av moderatorn, 

oklart tema, spridda ingångar, fel typ av lokal och ingen plan på uppföljning/fördjupning 

(?). Övriga programpunkter var okej. 

• Som alltid är det ett packat program, Leif Stinnerbom skulle nog varit första dagen. 

• Bra. Jag tyckte panelen med om Ragunda var intressant och viktig, liksom Leifs föredrag. 

Själva höstmötet hade för lite tid, liksom att det alltid blir rörigt när vi skriver uttalandet. 

• Pjäsen och diskussionen om Sanning 

• Tyckte mycket om första samtalet vi hade. det med Kalle i panelen och de två gästerna. Bra 

att det var såpass långt också. Samtalet fick sin plats 

• Lite för lång tid till panelsamtalet- hade behövts någon fler deltagare med lång/ bred 

erfarenhet. 

• Onsdagens egna tid åts upp av mötet innan. Det blev lite stressigt innan vi skulle iväg med 

en lokal buss. Det var bättre dagen efter då vi hade god tid och abonnerad buss. Det är inte 

det att jag är lat utan att man har så mycket i huvudet att det lätt blir stressigt om ställtiden 

försvinner... 

• Versioner var en fin föreställning. Seminariet om att nå alla var intressant, men lite 

ostrukturerat. 

• Manda Stenströms pjäs var mkt bra och diskussionen efteråt var bra Mindre bra: 

Verksamhetsledarnas kritik/motstånd/avståndstagande gentemot de förtroendevalda. Om 

man väljer att arbeta i skattefinansierad verksamhet så är politiska beslut ett faktum. 

• Inspirerande av Leif från Västanå. Teatern, version var mycket bra. Samtalet kring vad är 

sanning var också givande 

• Första dagens paneldiskussion hade nått en bättre kvalitet om man haft en bredare 

representation i panelen. L Blir annars gärna lite av inbördes beundran. Ensidigt 

• Generellt bra! Förbättringar - moderering FM torsdag blev kaos i talarlistan. Fredag borde 

börjat 9 o haft några mer punkter Uttalandet blev bra om än långt, men borde varit på 

bordet Restipsen o samåkning ju de varit bättre Inga taxibilar torsd kväll 

 



 

 

 

 

Har du några önskemål inför kommande medlemsmöte? 
• Möjligheten till fördjupning och samtal anpassade efter våra olika verksamheter. 

• Tycker det är viktigt att vi till nästa möte har fler konkreta föreläsningar uppslag 

utifrån den kommande svåra ekonomin som SKL aviserar att ånga regioner kommer att 

drabbas av. Hur blir vi rustade? 

• Vi måste bli bättre på att ”hålla oss till ämnet” 

• Att det inte blir ett späckat schema, utan lite som i år, med tid för både samtal och 

reflektion. 

• längre tid för Teaterchefsmötet 

• Generösare med luft mellan programpunkterna.  

• Tydlig frågeställning på seminarier. 

• Hellre korta samtal och fler än flera timmar långa. 

• Kör på i samma stil! 

• En fullödig presentation av styrelse o ev kandidater inför årsmöte.  

• Fortsätt som nu och fortsätt utveckla 

 

Vad tar du med dig från Länsteatrarnas höstmöte 2019? 
• Att vi har väldigt olika ingångar, erfarenheter och verksamheter. 

• Att vi alla tjänstepersoner, politiker och förtroendevalda kämpar på! 

• Kontakten med övriga chefer. 

• Kulturen i Jämtland 

• Jag känner mig stärkt i min yrkesroll. 
• Samtalen och naturen  

• Positiv känsla inför framtiden, kampvilja hos politikerna. Bra ny ordförande  

• Fina nya bekantskaper och en glädje och stor tacksamhet att det finns så många bra människor som 

försvarar länsteatrarna politiskt. 

• informella samtal, kunskap om Estrad Norr och gott värdskap samt mat 

• Tydligare uppdrag för vår organisation  

• Vad är sanning. Vilka faror lurar i horisonten.  

• En del möten och erfarenheter jag fick ta del av. 
• Jag vill se mer av visionär och optimistisk diskussion 



• Publikmötet. Tänket kring detta.  

• Bra samtal o fint få inblick i flera teatrars verklighet. Sverige är ett avlångt land med olika 

förutsättningar  
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