Protokoll Styrelsemöte nr 5/2020
Organisation:
Datum:
Plats:
Närvarande:

Länsteatrarna i Sverige
Fredagen den 5 juni, kl. 10.00
Digitalt möte via Zoom
Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Yvonne Rock Västanå Teater, Paul Lindvall Scenkonst Öst,
Daniel Rylander Byteatern, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Martin Hedqvist,
Västerbottensteatern, Karl Seldahl Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland, Michael
Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Frånvarande: Thomas Sundström Länsteatern på Gotland,

Föredragningslista
§1.

Sammanträdet öppnas
Ordförande Robert Uitto hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2.

Fastställande av ärendelistan
Ärendelistan fastställdes och godkändes.

§3.

Val av justerare
Martin Hedqvist valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4.

Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1
Föregående protokoll nr 4 från den 21 april lades till handlingarna.

§5.

Ekonomin
a) Månadsrapport, bilaga 2
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Rapporter
a) Nuläge – LTS
Michael rapporterar.
Samarbetet med Svensk Scenkonst fortsätter, där Michael är med i viss mån och bistår
med omvärldsbevakning.
Den 24 april blev Michael intervjuad av Kulturnytt i P1 om Länsteatrarnas syn på
regeringens krispaket till kulturen.
Michael har representerat Länsteatrarna vid Scensveriges årsmöte den 25/5, samt haft
referensgruppsmöte med Myndigheten för Kulturanalys gällande ”scenkonstdatabasen”.
Robert har haft flertal samtal med kulturdepartementet, främst med stadssekreterare
Helen Öberg.
Robert och Michael har även var för sig haft möten med representanter från Sveriges
kommuner och Regioner, både från politiken och från tjänstemanna-nivån.
Robert har även haft möte med den socialdemokratiska gruppen inom riksdagens
kulturutskott för att på så vis kunna informera riksdagen om vår situation.
b) Coronakrisen
Styrelsen samt de adjungerade teatercheferna delgav sina erfarenheter från respektive
teater.
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I kontakt med SKR har det är viktigt att i denna situation ha stöd från aktörer ex SKR tar
ställning och markerar att de statsbidrag som delats ut till regionerna och kommunen
kommer tilldels kulturen.
Dessutom behöver de vara med att markera mot regeringen att ta hänsyn till kulturen.
Viktigt är också att staten ser till att skjuta till extra medel i kultursamverkansmodellen
som komplement och kompensation till verksamheter som drabbats av corona-pandemin.
§7.

Utvärdering vårmöte, bilaga 3
19 personer svarade, varav 11 politiker och 8 tjänstepersoner.
Överlag tyckte många att det var ett väldigt bra möte med bra innehåll.

§8.

Dialogmöte 2020
Hur påverkar Corona-pandemin planeringen av Länsteatrarnas dialogmöte?
Sista dagen för att avboka hotell och konferens är 27 juli.
Ska vi anpassa programmet?
Ett sista datum för att ställa in?
Om det inte blir ett fysiskt möte, ska vi i så fall ha ett digitalt möte?
Ett ytterligare alternativ är att skjuta hela mötet en månad framåt till ett nytt datum.
Alternativt en kombination av ovanstående alternativt.
Förslag: Att dialogmötet den 27–28 augusti förmodligen inte kommer bli av och att då ersätta
detta med ett digitalt möte med föreläsning, men att planera om ett nytt datum för ett fysiskt
möte senare i höst. Robert, Lena och Michael får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och
sedan rapportera tillbaka till styrelsen.
Beslut: Enligt förslag.

§9.

LTS visionsarbete, bilaga 4
Efter diskussion med medlemmarna om föreningens framtida vision så har Michael
sammanställt ett dokument med de punkter som bör ingå. Det behöver även framöver skapas
en handlingsplan kopplat till visionsdokumentet.
Förslag: Robert, Lena, Michael samt en av de adjungerade teatercheferna får i uppdrag att
sammanställa ett visionsdokument som sedan stäms av med styrelsen. Därefter ska det skickas
ut på en remissrunda till medlemmarna.
Beslut: Enligt förslag.

§10.

Uppvaktningar
Robert rapporterar.
Det finns en fortsatt tanke om att uppvakta fler stadsråd än kulturministern.
Eftersom det är svårt att planera uppvaktningar med corona-pandemin så behöver vi fundera
på hur och vad vi kan göra som komplement.
Alternativt är att bjuda in till möten digitalt.

§11.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert och Lena rapporterar.
b) Gemensamt utspel
Från Kulturlyftet har man skrivit ett öppet brev kopplat till corona-pandemins påverkan på de
regionala kulturinstitutionerna, där länsteatrarna ingår.
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§12.

Kalendarium
Möte 6: 27/8 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm
Möte 7: 9/10 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm
Möte 8: 6/11 Telefonmöte 9.00 – 11.00
Möte 9: 14/12 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm, Julbord

§13.

Övriga frågor
a) Uppvaktning från Örebro Länsteater
En förfrågan har inkommit från Petra Weckström, vd Örebro länsteater, om att Länsteatrarna
ska ingå i ett projekt som teatern startat upp tillsammans med Örebro universitet. Projektet går
ut på att säkra teaterupplevelser trots rådande förbud mot allmän sammankomst som följd av
corona-pandemin, samt ta tillfället i akt att undersöka hur man kan utvecklas digitalt
långsiktigt.
I diskussion kring detta är vi initialt positiva till projektet och att ingå. Det kan vara bra att ingå i
ett sånt här utvecklingsprojekt och kan vara relevant för Länsteatrarna som organisation.
Förslag: Att vänta med beslut till måndag så att samtliga får ta del av underlaget. Beslut ska
därefter tas på ett extra möte måndagen den 8/6.
Beslut: Enligt förslag.

§14.

Sammanträdet avslutades
Ordförande Robert Uitto förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Martin Hedqvist
Ledamot
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