Protokoll Styrelsemöte nr 6/2020
Organisation:
Datum:
Plats:
Närvarande:

Länsteatrarna i Sverige
Torsdagen den 27 augusti, kl. 10.00-16.00
Birger Jarlsgatan 39, Stockholm
Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Yvonne Rock Västanå Teater, Paul Lindvall Scenkonst Öst,
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, Daniel Rylander Byteatern,

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
Paul Lindvall valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4.

Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1
Föregående protokoll nr 5 från den 5 juni lades till handlingarna.

§5.

Ekonomin
a) Månadsrapport, bilaga 2
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Rapporter
a) Nuläge – LTS
Michael rapporterar.
Under sommaren har Robert och Michael bevakat de nyheter som kopplats till
länsteatrarna och scenkonsten i samband med corona-krisen. Robert har varit i kontakt
med kultur- samt finansdepartementet och Statens kulturråd för att bevaka hur krisstödet
till den regionala kulturen kommer fördelas.
Den 21 augusti meddelade regeringen att man kommer se över förordningen gällande
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På detta skrev Michael och Robert
ett brev till Kulturminister Amanda Lind med vår syn på förslagen.
b) Coronakrisen
Styrelsen och de adjungerade teatercheferna gick bordet runt för att rapportera om hur
var och en har påverkats av krisen sedan sist.
En viktig fråga som kom upp var hur man på teatrarna försäkrar publiken om säkerheten
kring smitta. Dessutom frågan om HUR man repeterar säkert enligt rekommendationerna.
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c)

Öppet brev och pressmeddelande tillsammans med Svenska Assitej, Danscentrum och
Teatercentrum
Den 19 augusti skrev vi tillsammans med Svenska Assitej, Teatercentrum och Danscentrum
ett öppet brev till Kulturminister Amanda Lind, Utbildningsminister Anna Ekström samt till
SKRs vd Staffan Isling som uppmanade till att skapa möjlighet för scenkonstnärer att spela
för barn- och skolungdomar.

d) Uppföljning: Digitaliseringsprojekt tillsammans med Örebro teater
Då projektansökan avslogs så kommer projektet dessvärre inte bli av. Örebro teater
kommer dock göra ett nytt försök i framtiden. Då får vi återkomma i frågan.

§7.

Höstmöte
Regionteater Väst har meddelat att de inte kommer kunna stå värd för LTS höstmöte 2020.
Detta på grund av logistiska och regelmässiga skäl till följd av Covid-19. Detta tycker vi givetvis
är väldigt tråkigt men helt och hållet försåtligt efter rådande situation. Regionteater Väst ville
gärna hålla mötet vid ett senare tillfälle. Dock finns det redan planerade värdar vid kommande
år. Då uppstår en problematik kring hur det ska hanteras.
Förslag: Att hålla det formella höstmötet digitalt och att skjuta nästa fysiska möte till vårmötet
2021 förutsatt att omvärlden tillåter detta. Till det formella medlemsmötet vill vi även
inkludera en kortare föreläsning.
När det gäller att Regionteater Väst ska stå som värd så vill vi tillfråga dem om att ställa sig sist i
kö igen då det redan finns en turordning som är planerad. Då vi gärna vill ha ett medlemsmöte
hos dem.
Michael och Robert får i uppdrag att samordna detta.
Beslut: Enligt förslag.

§8.

Dialogmöte 2020
Dialogmötet den 28 augusti kommer fortsatt bli av. Ett par deltagare har lämnat återbud pga
orsaker kopplade till corona-pandemin, men majoriteten av de anmälda kommer. Till mötet
kommer inbjudna gäster:
Louise Andersson, expert SKR
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Klas Grinell, docent vid Göteborgs universitet
Karl Seldahl, konstnärlig ledare Estrad Norr

§9.

LTS visionsarbete, bilaga 3
Arbetsgruppen för LTS nya visionsarbete har varit Michael, Robert, Lena och Niklas. De har haft
2 möten där de diskuterat och skrivit ett första utkast till ny vision för Länsteatrarna 2021–
2024. Utkastet ska efter input från övriga i styrelsen ut på en remissrunda bland medlemmarna
för att sedan formellt godkännas på höstmötet i november.

§10.

Uppvaktningar, debattartikel, utspel etc?
På vilket sätt ska vi göra oss uppmärksammade under hösten?
Digitala uppvaktningar kan fortfarande ske som Robert och Michael kan fortsätta med under
hösten om fysiska möten inte kan göras.
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Ämnen kring debattartiklar och utspel kan exempelvis vara:
- Hur länsteatrarna påverkas av corona-krisen rent ekonomiskt i regionernas budgetar.
- En artikel om Länsteatrarnas vision och vad vi ser framåt.
Vi ska arbeta vidare med detta under hösten och vi får återkomma med förslag på någon typ av
debattartikel eller utspel.
§11.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert och Lena rapporterar.
Arbetet med Folk och Kultur 2021 fortsätter men under rådande omständigheter så finns
tankar och funderingar på att eventuellt anordna konventet digitalt. Men detta är ännu inte
beslutat.

§12.

Kalendarium
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
Inga övriga frågor anmäldes.

§14.

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

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Paul Lindvall
Ledamot
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