Protokoll till styrelsemöte nr 3/2020
Organisation :
Datum:
Plats:
Närvarande:

Länsteatrarna Sverige Service AB
Fredag 5 juni 2020, kl. 10.00 – 16.00
Digitalt 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.

Föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1
Föregående protokoll nr 2 från den 17/2 lades efter genomgång till handlingarna.

§5.

Ekonomi
a) Månadsrapport, bilaga 2
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Kommunikation
a) Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet för månad har lästs av 35% av prenumeranterna exklusive de som läser det via
Facebook, ca 1000 visningar på senaste nyhetsbrevet.

§7.

Almedalen 2020 inställt. Alternativa aktiviteter.
Almedalen uteblir detta år då arrangörerna beslutade att ställa in pga corona-pandemin.
Inga kostnader har uppstått på grund av detta.
Då Almedalen uteblir så går vi miste om möjligheten att möta företrädare för regionerna som
vi annars planerat. Därför bör vi se över möjligheten att göra alternativa aktiviteter detta år.
En alternativ aktivitet skulle kunna vara att arrangera ett digitalt frukostmöte för regionråd och
regionala politiker.
Förslag: Att arrangera ett digitalt frukostmöte med regionpolitiker och bjuda in till detta i
början av hösten.
Beslut: Enligt förslag.
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§8.

Styrelseportal, bilaga 3
Genomgång av styrelseportal.

§9.

Kalendarium 2020
Möte 4: 27/8 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm
Möte 5: 9/10 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Stockholm
Möte 6: 30/10 Telefonmöte kl. 9.00 – 11.00
Möte 7: 14/12 Styrelsemöte kl. 10.00 – 16.00, Julbord

§10.

Övriga frågor
a)
Uppvaktning från Örebro Länsteater
Rapportering om 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.

§11.

Sammanträdet avslutas
Ordförande Robert Uitto tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Martin Hedqvist
Ledamot
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