Protokoll Styrelsemöte nr 7/2020
Organisation: Länsteatrarna i Sverige
Datum:
Fredagen den 9 oktober, kl. 10.00-16.00
Plats:
Birger Jarlsgatan 39, Stockholm
Närvarande fysiskt: Daniel Rylander Byteatern, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Närvarande digitalt: Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, 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

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
Lena Carlbom valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4.

Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1
Föregående protokoll nr 6 från den 27 augusti lades till handlingarna.

§5.

Ekonomin
a) Månadsrapport
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Rapporter
a) Nuläge – LTS
Michael rapporterar.
Michael och Robert har uttalat sig kring höstbudgeten och de förslag som påverkar den
regionala scenkonsten. Vi kunde konstatera att mycket är välkomnat och vi är glada att
kultursamverkansmodellen prioriteras och verkar få högre anslag.
b) Coronakrisen
Styrelsen och de adjungerade teatercheferna gick bordet runt för att rapportera om hur
var och en har påverkats av krisen sedan sist. Vad som kommer vara viktigt för oss att ta
med i framtiden är hur vi kommunicerar ut de olika förutsättningarna och varianterna av
hur länsteatrar påverkas av corona-krisen.
Den 8 oktober skrev Robert ett uttalande gällande att regeringen sköt på beslut om att
öppna upp för fler än 50 personer i publiken.
Vidare har vi fortsatta samtal med berörda parter.
c)

Michael kurs
Michael rapporterar att han går en kurs hos Kairos Future som heter Omvärldsbaserad
strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor. Kursen är i två delar varav den

1
Protokoll LTS Styrelsemöte nr 7/2020, 2020-10-09
Transaktion 09222115557436123872

Signerat MJ, RU, LC

första är genomgången. Kursen har hittills varit mycket givande.
d) Fortsatt samtal med Assitej, Danscentrum & Teatercentrum
Den 3 september skrev vi tillsammans med de 3 andra organisationerna ett öppet brev
gällande föreställningar för barn och unga i skolor till kulturministern och
utbildningsministern. Från utbildningsdepartementet fick vi ett svar som löd att de sett vad
vi skrivit men att de inte lovar något nytt. Från kulturdepartementet hörde man av sig och
efterfrågade mer information och statistik. Utan att meddela vad de har i åtanke så såg de
ändå ett intresse för vår skrivelse. Vi har nu åter skickat ett svar och även lite mer
information tillbaka till kulturdepartementet och bad även om att få ett möte.

§7.

Höstmöte 2020
a) Verksamhetsplan, bilaga 2
Ett utkast till verksamhetsplan för 2021 diskuterades. Michael kommer revidera efter
styrelsens synpunkter och kommer redovisa detta vid nästa styrelsemöte.
b) Budget, bilaga 3
Ett utkast till budget för 2021 diskuterades. Michael kommer revidera efter styrelsens
synpunkter och kommer redovisa detta vid nästa styrelsemöte.

§8.

LTS visionsarbete, bilaga 4
Styrelsen har fått ta del av de remissvar som medlemmarna lämnat in efter det första utkastet
av LTS nya vision. Michael redovisade även ett omarbetat förslag efter remissvaren. Styrelsen
diskuterade kring remissvaren och det nya förslaget.
Michael får i uppdrag att efter styrelsens kommentarer revidera visionsarbetet ytterligare en
gång till nästa styrelsemöte.

§9.

Utvärdering: Dialogmöte 2020, bilaga 5
Michael redovisade den utvärdering som gjort av dialogmötet. Det kan sägas att de flesta ansåg
att mötet var bra och efterlängtat.

§10.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert och Lena rapporterar.
För föreningen har man nu fått en ny redovisningsfirma som har hjälpt till med att ordna upp i
både projektet Folk och Kultur och föreningen Kulturlyftet. Något som uppfattas som väldigt
positivt. Det rapporteras även om att styrelsen önskar en stadgeändring om hur års- och
höstmöte för föreningen ska utföras.
Vidare rapporteras det om hur arbetet med nästa års konvent fortgår.

§11.

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

§12.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§13.

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

Justeras

Justeras

Robert Uitto
Ordförande

Lena Carlbom
Ledamot
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