
Regionteater Väst AB  STYRELSEPROTOKOLL NR 77 
    2021-12-09 
 
 
Tid och plats 
Torsdag 2021-12-09 kl 8.30-10.30 
 
Via Skype 
 
Beslutande 
Lena Bjurström, ordförande 
Carina Antonsson, vice ordförande 
Angelika Gelin 
Lars-Ebbe Petersson 
Kerstin Åkare 
 
Personalrepresentanter 
John Niklasson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 27 
Jenny Nilsson, Fackförbundet för Scen och Film, avd 28 
 
Tjänstemän 
Susanna Dahlberg, VD 
Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare 
Luisa Denward, projektledare Dansakademin, punkt 9 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Lena Bjurström hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 2 Upprop  
Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning.  
 
§ 3 Val av justeringsperson. Carina Antonsson utsågs till justeringsperson. 
 
§ 4 Dagordning. Den utsända dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll lades med följande ändring till handlingarna: 
§ 13 ”VD har fått styrelsens godkännande för bisyssla i eget aktiebolag” ändras till ”VD har 
fått ordförandens godkännande för bisyssla i eget aktiebolag”. 
 
 
§ 6 Ekonomi 
Utfall med prognos per 21-10-31 är utsänd. Prognosen visar ett överskott på 380 tkr. 
Detta är den sista prognosen för året. VGR har meddelat att Regionteater Väst tilldelas 
ytterligare 215 tkr i Corona-stöd nästa år. Detta är medel som ska redovisas i slutet på våren 
och återbetalas om de inte använts. 
 



 
§ 7 Rapporter 
 

- VD/Verksamhetsrapport 
Höstens turnéer avslutade och nya repetitioner har börjat.  
Läslovsaktivitet genomfördes i båda husen v44. Det blev väldigt lyckat och uppskattat 
av publiken. Några VIP-föreställningar har också ägt rum. 
Nya riktlinjer med hänsyn till Corona har kommit från VGR, började gälla 3 dec. 
Känns ändå lättare än föregående år, säkerheten och tryggheten är betydligt bättre 
än förra året. 
Rekrytering av ny utvecklare IT/säkerhet är avslutad, börjar 3 jan. 
Våra två pedagoger inom Scenkonst Plus har gått en utbildning på Lunds Universitet. 
VD har varit på invigningen av Skellefteås nya kulturhus. Utmaningar med 
ekonomiska perspektiv på kort och lång sikt när en extern aktör bygger i kommunal 
regi och när fastigheten sedan hyrs ut till kommunen. 
 

- Möte med revisionen 
Möte såväl med tjänstepersoner som med styrelsens presidie. Revisionen tycker att 
det är ett välskött bolag. Inriktningen för revision för nästa år är ännu inte beslutad. 
Årets inriktning nuläge samt risker och även om agenda 2030. Pwc deltog inte på 
mötet. 
 

- Möte med VGR Controlling 
Controllingen lyfte bland annat det digitala arbetet. För den viktigaste målgruppen är 
filmade föreställningar inte det rätta. 

- Möte med presidiet Kulturnämnden VGR 
Ägde rum 9 november. Konst, kultur och hälsa var ett ämne, liksom Dansakademins 
arbete. ”Dansa utan krav”-genom det konstnärliga arbetet stärka individer. Beskrev 
också samarbetet med Högskolan för scen och musik: Skådespelarna som börjar till 
hösten kommer att ha en förankring i någon av teatrarna Backa, Masthugget, 
Angered eller Regionteater Väst under sin studietid. 
Kulturens roll i en hållbar utveckling var också ett ämne, som togs upp och som ryms 
inom agenda 2030. 
 

- LTS Höstmöte Kalmar 
Ägde rum på Byteatern Kalmar Länsteater. Från kris till kraft-återstart för kulturen 
var ett ämne. Bland övriga inslag fanns: 
Kulturen och kulturens frihet - en armlängds avstånd samt 
barn och ungas rätt till scenkonst. 
Myndigheten för kulturanalys deltog också. 
Oron för den politiska situationen, styrelseledamöter som är motståndare till kultur i 
sin nuvarande utformning. Vad kommer att hända efter valet 
 
 
 
 
 



- Dagsläge rekrytering ny VD   
Möte igår, 8 dec, med rekryteringsfirman samt VGR´s HR avdelning. 5 välkvalificerade 
kandidater utvalda för en första intervju den 14 dec. 
12 jan kommer 2-3 kandidater att träffa regiondirektören, representanter för 
styrelsen samt fack och ledningsgrupp för slutintervjuer. 
Många kompetenta personer har sökt tjänsten. 
 

§ 8 Antagande av dokument verksamhet 2022.  
Styrelsen beslutade att fastställa riskanalys för 2022. 
Styrelsen beslutade att anta Interkontrollplan för 2022. 
 
§ 9 Presentation Dansakademin 
Regionteater Väst är huvudman för Dansakademin och Luisa Denward är anställd som 
projektledare. Luisa presenterade det branschdrivna projektet, som verkar för konstnärlig 
utveckling av danskonst för barn och unga. Målsättningen är att Regionteater Väst ska kunna 
fortsätta att vara huvudman för branschplattformen Dansakademin med regionala medel 
när det statliga utvecklingsstödet tar slut under 2023. 
 
§ 10 Övrigt 
Uddevalla Kommun har meddelat att Kurt Hansson avgått som lekmannarevisor och att 
Johan Magnusson utsetts istället. Informationen noterades. 
 
§ 11 Nästa möte den 2 februari 
Övriga tider för sammanträden 2022 
23 mars 
18 maj 
21 sep 
26 okt 
14 dec 
 
§ 12 Avslutning 
Ordföranden tackade deltagarna för dagens möte och förklarade det avslutat. Ordföranden 
önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 
Vid protokollet: 
 
  
 

   
Anne-Marie Hansson  Lena Bjurström 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
Carina Antonsson 
Justeringsperson 
 


	Regionteater Väst AB  STYRELSEPROTOKOLL NR 77     2021-12-09
	Tid och plats
	Tjänstemän

	Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare

