
Regionteater Väst AB  STYRELSEPROTOKOLL NR 79 
    2022-03-23 
 
 
Tid och plats 
Onsdag 2022-03-23 kl 9.30-11.50 
Regionteater Väst, Strömstadsvägen 41, Uddevalla 
 
 
Beslutande 
Lena Bjurström, ordförande 
Carina Antonsson, vice ordförande 
Angelika Gelin 
Lars-Ebbe Petersson 
Kerstin Åkare 
Julia Swahn 
 
Personalrepresentanter 
Johanna Ramsin, fackförbundet för Scen och Film, avd 27 
Ulf Ökvist, fackförbundet för Scen och Film, avd 28 
 
Tjänstemän 
Susanna Dahlberg, VD 
Anne-Marie Hansson, ekonomichef/styrelsesekreterare 
 

Övriga deltagare: Maria Hägglund, tillträdande VD per 22-08-01  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Lena Bjurström hälsade ledamöterna välkomna samt förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 2 Upprop  
Närvarande ledamöter enligt ovanstående förteckning. Susanne Börjesson har lämnat 
återbud. 
 
§ 3 Val av justeringsperson 
 Carina Antonsson utsågs till justeringsperson. 
 
§ 4 Dagordning. 
 Den utsända dagordningen godkändes 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 
§ 6 Ekonomi 
Prognos är gjord per 28/2, visar mindre överskott, (26 tkr). 
Det kan bli ytterligare ramhöjning samt eventuellt också ett ”Corona-bidrag”. Besked om 
detta väntas i maj. 
 



§ 7 Verksamhetsrapport 
Publik: Vissa restriktioner kvar i vissa skolor, men mestadels kan vi jobba normalt. 
Husen har åter öppnat upp efter pandemin. Sinclairgymnasiet är just nu i huset i Uddevalla 
och spelar föreställningen ”Hair”.  
 
Alla nya föreställningar är klara och ute på turné. 
 
LÄNK, mötesplats med nyskriven dramatik för unga, är i Uddevalla i början på april. 
 
Scenkonst Plus träffar just nu regionens kulturnämnd. I kommande kommunavtal ska 
Scenkonst Plus ingå som ett komplement till föreställningar. 
 
Tjänstepersoner från VGR Kulturkontor var på studiebesök på teatern i Uddevalla 16 mars. 
 
På ”Folk och Kultur” deltog Monika Milocco tillsammans med Unga Klara. Brandtal från 
ungdomar, vad vill dom säga till kulturpolitiken. 
 
Det pågår samarbete med HSM, Högskolan för Scen o Musik, som har utbildning med 
speciell inriktning mot barn och ung kultur, C/O Ung teater. Några av våra skådespelare 
kommer att vara mentorer för elever därifrån och praktik kommer också att förläggas på 
Regionteater Väst. 
 
Personal: Läget stabilt nu, men finns en viss trötthet i organisationen. Varit mycket frånvaro 
på grund av sjukdom och vård av barn i januari-februari. Till hösten genomförs 
Hälsoprofilsbedömning och Arbetsplatsbedömning i samarbete med Hälsan och Arbetslivet. 
Kompletterande bedömning för dansare kommer också att göras. 
 
§ 8 Övriga rapporter 
Ordförande/VD: Möte med Kulturnämndens presidie den 9 mars. Frågor som diskuterades 
var bland annat nuläge och återgång till det normala efter pandemin, Scenkonst Plus samt 
Dansakademin.  
 
Regionteater Väst har tre föreställningar med på Bibu i Helsingborg i maj: Häxor, På ren 
svenska och Mitt jag. 
  
§ 9 Presentation Maria Hägglund, ny VD för Regionteater Väst 
Maria tillträder tjänsten som ny VD 1 aug 2022. Maria är född i Göteborg och kommer 
närmast från en tjänst som produktionschef/biträdande teaterchef på Västmanlands teater i 
Västerås. 
 
§ 10 Övrigt 
Årsstämma för regionens bolag sker 29 mars, på Residenset i Vänersborg, enligt utsänd 
kallelse. 
Nästa styrelsemöte 18 maj. 
 
§ 11 Avslutning 
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  



Efter sammanträdet såg mötesdeltagarna föreställningen ”Världen sa ja”. 
 
 
 
Vid protokollet: 
   
Anne-Marie Hansson  Lena Bjurström 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
Carina Antonsson 
Justeringsperson 
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