Protokoll Styrelsemöte nr 4/2021
Organisation : Länsteatrarna i Sverige
Datum:
Måndag 21 juni, 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, Mia Ringblom Hjertner
Oktoberteatern, Paul Lindvall Scenkonst Öst, Michael Johansson verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Frånvarande: Thomas Sundström Länsteatern på Gotland, 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
Martin Hedqvist valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4.

Godkännande av föregående protokoll och uppföljning av beslut
Föregående protokoll nr 3 från den 13 april 2021 lades till handlingarna.

§5.

Ekonomin
a) Månadsrapport
Michael Johansson rapporterar.

§6.

Rapporter
a) Uppvakningar: Näringsdep., Utbildningsdep., teaterchefer + Svensk Scenkonst och LTS
Michael och Robert rapporterar. Michael och Robert har uppvaktat och haft goda och
informativa möten med stadssekreterarna för närings- respektive
utbildningsdepartementet. Detta i syfte om att lyfta in länsteatrarna som viktiga för flera
politikområden på nationell nivå.
Michael och Robert har även haft möte tillsammans med Mikael Brännvall och Birgitta
Svendén från Svensk Scenkonst och Lotta Lekvall vd Folkteatern i Göteborg, Mia Ringblom
Hjertner teaterchef Oktoberteatern och Fransesca Quartey vd Västerbottensteatern. Detta
för att få information om den oro teatercheferna har för hur politiken på lokal nivå ser på
sina kulturinstitutioner. Det diskuterades vad organisationerna LTS och SvS kan göra
gällande detta.
För LTS del så kommer detta vara något som vi kommer arbeta med genom att vi planerar
träffa flera regionala och kommunala politiker till hösten.
b) Corona
Styrelsen och de adjungerade teatercheferna gick bordet runt för att rapportera om hur
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var och en har påverkats av krisen sedan sist.
c)

Möte med kulturminister Amanda Lind
Michael, Robert, Mia samt Eva Nikkell, ordförande Oktoberteatern, kommer träffa
kulturminister Amanda Lind den 23 juni för ett informativt möte med anledning av den oro
vi ser för länsteatrarnas status i samhället i vissa kommuner och regioner.

§7.

Dialogmöte 2021
Dialogmötet kommer äga rum i Stockholm den 26–27 augusti om det kan genomföras fysiskt.
Annars kommer det ske digitalt den 27 augusti.
Första dagen är intern för medlemmarna. Till andra dagen är följande inbjudna att delta:
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Veronica Lampa Lönnbro, enhetschef Kulturrådet
Simon Norrthon, förbundsordförande Scen och Film

§8.

Kulturlyftet
a) Rapport
Robert och Lena rapporterar. Just nu är den största diskussionen i föreningen kopplat till
föreningens ekonomi och ekonomin för projektet Folk och Kultur.
Samtal förs även med region Sörmland och Eskilstuna kommun för framtida konvent.
Grundentanken är att konventet ska kunna genomföras fysiskt men med inslag av digitalt.
Arbetet för att rekrytera en ny projektledare är igång.

§9.

Framtida uppvaktningar
Michael och Robert rapporterar. Planer på att göra en slags turné till hösten bland utvalda
regioner och kommuner för att diskutera kulturpolitik med lokala politiker. Samt uppvakning av
finansdepartementet.

§10.

Kalendarium 2021
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

§11.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§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

Martin Hedqvist
Ledamot
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