Protokoll Styrelsemöte nr 2/2021
Organisation : Länsteatrarna i Sverige
Datum:
Måndagen den 1 mars, 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, Daniel Rylander Byteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Michael
Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
FrånvarandeThomas Sundström Länsteatern på Gotland, Niklas Hjulström Västmanlands teater, Karl Seldahl
Estrad Norr,

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 1 från den 25 januari 2021 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 19/2 och kommer
fortsätta under våren. Positivt bemötande från de adjungerade teatercheferna.
b) Corona
Styrelsen och de adjungerade teatercheferna gick bordet runt för att rapportera om hur
var och en har påverkats av krisen sedan sist. Diskussionen handlade bland annat om
Folkhälsomyndighetens remissvar, Kulturrådets olika stöd, ”kulturskulden”.

§7.

Vårmöte 2021
a) Rapport
Michael och Robert 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.
Fram till den 12 mars har vi sagt att vi ska undersöka hur ställningen bland medlemmarna ser
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ut vad det gäller om det ska genomföras fysiskt eller digitalt.
§8.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert rapporterar.
Årets Folk och Kultur är genomfört och nu pågår utvärdering och samtal om kommande år.

§9.

Uppvaktningar
Michael och Robert rapporterar.
Michael och Robert kommer träffa de kulturpolitiska talespersonerna för riksdagspartierna för
möte om de regionala scenkonstinstitutionerna och respektive partis kulturpolitik. Inbokade
möten är: Moderaterna 2/3, Liberalerna samt Centerpartiet 3/3 och Socialdemokraterna den
5/3.

§10.

Möte med #1000dagarkultur
Michael och Robert deltog i ett styrgruppsmöte för initiativet. Länsteatrarna kommer för
närvarande fortsätta ingå som en del i initiativet för att på så sätt ingå i en sammanslutning
som arbetar för att lyfta den kulturpolitiska agendan. Men detta förutsätter att initiativet inte
utvecklas till en egen organisation som exempelvis liknar Kulturlyftet.

§11.

Kulturpolitiskt seminarium
Särskilda utredaren Linda Zachrison och kulturkonsulten Ann Larsson genomförde ett
kulturpolitiskt seminarium tillsammans med LTS styrelse.

§12.

Kalendarium 2021
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

§13.

Övriga frågor

§14.

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

Michael Johansson
Sekreterare

Justeras

Justeras
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Robert Uitto
Ordförande

Lena Carlbom
Ledamot
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