Protokoll Styrelsemöte nr 9/2020
Organisation: Länsteatrarna i Sverige
Datum:
Måndagen den 14 december, kl. 10.00-16.00
Plats:
Digitalt möte via Zoom
Närvarande digitalt: Robert Uitto (ordf.) Estrad Norr, Lena Carlbom Teater Halland, Yvonne Rock Västanå
Teater, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Daniel Rylander
Byteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Frånvarande: Karl Seldahl Estrad Norr, 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
Yvonne Rock valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4.

Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut, bilaga 1
Föregående protokoll nr 8 från den 6 november lades till handlingarna.

§5.

Ekonomin
a) Månadsrapport
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Rapporter
a) Teaterchefsmöten
Michael rapporterar, två möten för länsteaterchefer har ägt rum den 4/12 och kommande
den 18 december.
b) Coronakrisen
Styrelsen och de adjungerade teatercheferna gick bordet runt för att rapportera om hur
var och en har påverkats av krisen sedan sist.
Resonemang och diskussionen kretsade kring ekonomi samt den tystnad som sker när
kulturen stängs ned. Dessutom den så kallade ”kulturskulden” som kommer uppstå
kommande år, när teatrarna inte har kunnat uppnå sina uppdrag.
Robert får i uppdrag att fundera vidare på vilket sätt och med vilka vi ska samtala med om
dessa frågor framvöer.

§7.

Höstmöte 2020
a) Rapport
Michael och Robert rapporterade.
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§8.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert rapporterar.
Arbetet fortgår bra för kommande konvent.
Det har även inkommit ett krisbidrag från Kulturrådet kopplat till coronoa-stöd vilket är väldigt
positivt.

§9.

Arbete med handlingsplan 2021
Michael, Robert och Lena får i uppdrag att ta fram ett förslag på handlingsplan för 2021 till
nästa styrelsemöte. På grund av rådande omständigheter så skjuter vi på beslut om
handlingsplan som annars skulle tagits vid detta möte. Beslut om handlingsplan skjuts därför
till 2021.

§10

Kalendarium 2021
Möte 1: 25/1 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte
Möte 2: 1/3 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte
Möte 3: 13/4 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte
Möte 4: 21/6 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte efterföljande sommarmiddag
Möte 5: 25/8 kl. 12.00 – 16.0 Styrelsemöte
Möte 6: 25/10 kl. 10.00 – 12.00 Styrelsemöte per telefon
Möte 7: 13/12 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte efterföljande julbord

§11.

Övriga frågor
a) Tankar om valet 2022
Hur ska vi arbeta och agera inför valet 2022 och vad det kommer innebära för kulturen och
kulturpolitiken.
Yvonne föreslår därför att vi borde ha ett samtal som handlar om vad som sker efter valet
2022 med styrelsen samt inbjudna gäster. Detta i samband med styrelsemöte.
Det vore även bra om att arrangera ett eller två möten dit vi bjuder in samtliga
medlemmar.
Yvonne får i uppdrag att ta fram formen för ett sådant här samtal som sedan ska stå som
punkt på nästa styrelsemöte.

§12.

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

Yvonne Rock
Ledamot
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