Protokoll Styrelsemöte nr 1/2021
Organisation: Länsteatrarna i Sverige
Datum:
Måndagen den 25 januari, 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, Martin Hedqvist, Västerbottensteatern, Karl Seldahl Estrad Norr, , Paul Lindvall Scenkonst Öst, Michael
Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
FrånvarandeThomas Sundström Länsteatern på Gotland, Daniel Rylander Byteatern, Niklas Hjulström
Västmanlands teater

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 9 från den 14 december 2020 lades till handlingarna.

§5.

Ekonomin
a) Månadsrapport, bilaga 2.
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Rapporter
a) Teaterchefsmöten
Michael rapporterar, möte för länsteaterchefer har ägt rum den 15/1 och kommer
fortsätta under våren.
b) Coronakrisen
Styrelsen och de adjungerade teatercheferna gick bordet runt för att rapportera om hur
var och en har påverkats av krisen sedan sist.
Robert har arbetat med ett brev som ska skickas till kulturdepartementet och
finansdepartementet om att uppmärksamma politiken om Länsteatrarna i Sverige som har
medlemmar med vitt skilda förutsättningar, inte minst ekonomiskt.
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§7.

Vårmöte 2021
a) Rapport
Michael rapporterar. Planen är nu att genomföra ett fysiskt vårmöte 21–23 april i Visby, men vi
behöver ha beredskap för att behöva ändra oss. Hur ska vi förhålla oss och hur vill vi göra ifall
det inte går att genomföra fysiskt.

§8.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert rapporterar.
Folk och Kultur börjar närma sig och kansliet arbetar väldigt hårt för att genomföra ett bra
konvent digitalt. Även Kulturlyftets och Folk och Kulturs ekonomi har styrts upp under det
föregående året som, vilket ska göra det lättare att få översikt över föreningens och konventets
respektive ekonomi. Detta inte minst för att kunna planera och genomföra kommande års
konvent.

§9.

Handlingsplan 2021, bilaga 3.
Michael presenterar ett första förslag till handlingsplan.
Styrelsen anser att dokumentet är bra så som det är framlagd, men ska kompletteras med
kolumner för att kunna prognostisera hur väl dessa mål uppnås i samband med närliggande
möten, ex. styrelsemöten. Detta kommer sedan vara ett levande dokument för styrelsen.
Förslag: Att godkänna den föreslagna handlingsplanen med ett par justeringar.
Beslut: Enligt förslag.

§10.

Yvonnes punkt
Yvonne Rock presenterar. Ett ”spaningsseminarium” med anledning av nästa val och vad som
sker med kulturpolitiken, inte minst på grund av Corona-pandemin. Detta seminarium kan
senare bli hur stort eller hur litet som helst. Men till att börja med ett seminarium för styrelsen.
Till detta seminarium har Yvonne tänkt bjuda in Linda Zackrisson som huvudutredare för
regeringens kulturutredning som pågår just nu, sant Ann Larsson som är fri kulturkonsult.
Föreslaget för detta seminarium på nästkommande styrelsemöte den 1 mars.

§11.

Kalendarium 2021
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. 13.00 – 16.00 Styrelsemöte
Möte 6: 25/10 kl. 10.00 – 12.00 Styrelsemöte
Möte 7: 13/12 kl. 10.00 – 16.00 Styrelsemöte efterföljande julbord

§12.

Övriga frågor
a) Martin Hedqvist vill lyfta en fråga om ”1000 dagar kultur” som söker en fråga om att gå in
med medel för att anställa någon som kan driva frågor jämnt emot politiken.
Robert och Michael ska försöka vara med i initiativets workshop och möten framöver för
att få mer information om vad som är tankarna med framtiden av initiativet.

§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

Martin Hedqvist
Ledamot
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