
Styrelsemöte Riksteatern Linköping Protokoll Nr 1 1-13 2022-01-18 

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Jörgen, Joppe, Elisabeth, Linda, Gunnar, Ulrika och Katinka. Mötet hålls digitalt.

3. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ekonomirapport

Bidrag från kommunen – Malin, Elisabeth och Gunnar har haft möte om alternativa 
bidragsformer eftersom vi missade ansökningsdatum denna gång. Föreningen kan till exempel 
söka uppdragsstöd eller evenemangsstöd. För att göra detta ska verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan skickas in senast fredag 21/1; Linda och Gunnar ordnar det. Tack för hjälpen 
Elisabeth! Som en följd av detta har vi fått ny information och i framtiden ska vi söka 
uppdragsstöd och inte verksamhetsstöd som vi gjort tidigare.

6. Värdering av föreställningar

Inget att rapportera denna gång.

7. Repertoar

Revet – Katinka har haft kontakt med gruppen och de kollar upp möjliga datum för att spela i 
Linköping.

Luna, woman to woman – Danskollektivet Ronny har kontaktat oss angående ett dansprojekt, 

vi avvaktar mer information.  

Covid – styrelsen för en diskussion om hur ska vi tänka runt nya restriktioner och regler om 

avstånd etc. Vi kan enligt rådande regler ta in ca 70 personer på Saga. Varannan rad spärras 

av, det ska vara en meters avstånd mellan alla sällskap och ett sällskap får vara max åtta 

personer.   

Bättre folk 3/2 tyvärr är inställd. Vi tar nya tag med dansen i april och Graces. 

8. Rapporter från möten, kurser etc

Erik och Jörgen har deltagit i två digitala inspirationsträffar om publikutveckling, 6/12 för

Stortorget 6/12 respektive 12/1 för Anna Blomberg sjunger ut.

Ulrika och Linda hade zoom-möte med Stora teaterföreningar 17/1.  
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9. Kommande möten, kurser etc

Riksteatern nationellt har skickat ut ett kurskalendarium.

Utbudsdagen i Västerås 5/2 är inställd. 

Subcase 17-19/2 

Scenkonstdagar 3-5/6 

10. Marknadsföring

Vårens I Rampljuset (ett A4-blad) är tryckt hos Adall, styrelsen hade packträff 5/1 och

programmet är nu utskickat till alla medlemmar plus ca 60 förhoppningsvis intresserade

personer.

Under våren jobbar vi i princip på som vanligt med marknadsföringen men kanske avstår en 

och annan annons så länge publikrestriktionerna råder. Gunnar kontaktar BoTrygg om deras 

vårutskick.  

11. Nästa möte

Årsmöte i föreningen hålls 15/2 kl 17 på Kårhuset Kollektivet.

Nästa styrelsemöte hålls 22/2 kl 17:30 på Skådebanan.

12. Övriga frågor

Rollercoaster på Agora 21/1 - delar av styrelsen deltar. Begränsat publikantal (35 personer)

på grund av restriktioner.

Årsmötet 15/2 – Arbetet fortgår med att förbereda årsmötet; Gunnar och Linda fixar 

årsmöteshandlingarna och Jörgen kontaktar Lennart angående att vara mötesordförande. 

Möteshandlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan en vecka innan årsmötet. Vi trycker 

upp de fysiska exemplaren till mötet hos Adall. Jörgen stämmer av med valberedningen. 

Biljettförsäljningen på Tickster för Stortorget är stoppad. Joppe påminner medlemmarna om 

att anmäla sig till årsmötet.   

Biljetter – Ulrika C har fixat tryckta biljetter till våren. Jörgen och Gunnar undersöker 

alternativa trycksätt, till exempel Adall, till hösten.  

13. Mötet avslutas

Vid tangentbordet Justeras 

Linda Cederlind Jörgen Nissen 

Sekreterare Ordförande 
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14. Mötets öppnande

15. Närvaro
Erik (med digitalt), Gunnar, Ulrika, Jörgen, Katinka (Sofia Axelsson Lekare med på 
dragning) 

16. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

17. Föregående protokoll

18. Besök av Sofia Axelsson Lekare (max 45 min)

Distriktsansvarig Publikutvecklare Mellansverige, Riksteatern 

- Erik och Jörgen har varit med på inspirationsträffar tidigare. Publikutvecklings-projekt som 
löper fram till nästa kongress.

- Vad gör att vi ligger så bra till med publiksiffrorna? Bra kontakt med medlemmarna. De vet 
vilka vi är. Förutom den grupp som vi alltid når så riktar vi oss till särskilda grupper,
t.ex. på LiU,HBTQI-grupper, SSU m.m.

- Varje termin har vi en medlemsföreställning som är gratis för medlemmar, så då blir folk 
medlemmar istället för att köpa biljetter.

- Samarbetsorganisationer: Visit Linköping har vi kontakt med för vissa föreställningar. 
Samarbete med Botrygg som erbjuder sina hyresgäster två biljetter per säsong.

- Anna Blomberg: Erik pratar med SR och ser om de är intresserade. Katinka pratar med ung 
scen/öst om att publicera något. Sofia skickar en video så vi kan lägga ut den i sociala 
medier.

19. Konstituering
- Val av repertoaransvarig, sekreterare och vice ordförande: Omval på alla poster.

20. Ekonomirapport
Vi har sålt biljetter för ca 80 000. Brukar säljas i början, så vi får intäkterna då, sedan 
kommer fakturorna. Därför ligger vi nu på plus. Gunnar har gjort en jämförelse i 
likviditeten med 2018 som var senaste året vi kunde spela normalt. Vi ligger bra till och 
ekonomin är under kontroll.  

2022 söker vi de bidrag vi har sökt från kommunen tidigare. Utöver det söks: 
- ROPA (Repertoar- och publikarbete), stöd från Riksteatern. Ska sökas senast 21 mars. 

Jörgen söker det.

- Regionen (Kulturstöd, breddat deltagande). Ska sökas senast 3 mars. Jörgen söker det.

- Kommunen har också delat ut bidrag, som vi fått utan att söka.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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21. Värdering av föreställningar
Stortorget: Kändes som att publiken var nöjd. ”Latinamerikans magisk realism.” 

Årsmötet: Var väldigt bra att vara på kollektivet. Kostade mer men det var det värt. 

22. Kommande repertoar
- Hösten 22, mejl från Erik 10 feb

Motala har fått Ett Drömspel, Tre lite äldre systrar och Britt-Marie var här. De tänkte säga ja 
till alla, men har inte satt datum. Vi är främst intresserade av Ett Drömspel. Britt-Marie var 
här skulle vi eventuellt kunna få framöver. Erik pratar vidare med Motala om Ett Drömspel.  

- Revet

15 eller 16 november vore bäst. Katinka ber om ett pris där traktamente, resor och hotell 
ingår.  

- Östgötateatern

Vi har fått erbjudande om biljetter till 2 mars, men eftersom vi själv har föreställning då så 
tackar vi nej.  

- Utbudsdagarna

Förslag från Erik: 

Breast in Peace 

European friendship orchestra: Pantomimföreställning med mycket musik. 

Lilla svansjön: För barn och uppåt. Väcker barnasinnet. Skruvad variant av Svansjön. 

Pukstockar och muffins 

Trojanskorna 

Teater Aaros, Hysterica: 150 år av psykisk ohälsa 

Schtunk, Dödsdansen 

Alla tittar igenom det till nästa gång. Ulrika skickar mailet igen.  

- Strindbergs intima

Marie David och Siri, förslag 13, 14, 20 eller 21 september. Kan vara aktuellt att ta in 
den i samband med Pride och i sådana fall göra samarbete med ung scen/öst. Katinka 
kontaktar Regnbågsveckan samt pratar med usö. 

- Subventionerad cirkusföreställning

Regionen kommer bli erbjuden en subventionerad cirkusföreställning. Ulrika anmäler intresse 
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- Fly me to the moon

Höstturné med Östgötateatern. Kanske samarbete med Fornåsa. Ulrika tar det vidare. 

23. Rapporter frånmöten, kurser etc
- RTÖ 25 januari: De som deltog rapporterar.

- Subcase 17-19/2: Erik och Ulrika var och tittade i helgen. Utbud av cirkus.

- Nyhetsbrev från Riksteatern Östergötland

24. Kommande möten, kurser etc
- Scenkonstdagar 3-5/6

- Riksteatern Östergötland, 24 april, Norrköping, anmälan, nominering: vi föreslår omval av 
Linda och Ulrika till styrelsen, vi anmäler Gunnar och Erik som ombud

- Kurskalendarium på intranätet

- Vi får numer nyhetsbrev från RTÖ

25. Marknadsföring
Erik kontaktar SR och SVT ang. Anna Blomberg. Katinka pratar med ung scen/öst. Vi pratar 
vidare om Sofia Axelssons Lekare förslag på nästa möte. 

26. Nästa möte
Tisdag 22 mars kl 17.30. 

27. Övriga frågor
-Ändra mejladressen till ”styrelse@riksteatenlinkoping” (dvs ta bort årtalet i adressen) 
Bifalles

-Bär, bygg och riv

Gunnar skickar ut en förfrågan till våra medlemmar, så vi kan få ihop en lista med personer 
som kan hjälpa till. Inför Anna Blomberg hjälper Jörgen, Erik och Gunnar till.  

- Avtal med kommunen

Ulrika har pratat med Sanna, som sitter på kommunen och har ansvar för Sagateatern. De har 
lovat att låsa tisdagar och onsdagar för oss nu, så att ingen annan ska kunna boka dem. 
Däremot har vi inte kunnat uppdatera avtalet med det. Jörgens förslag är att vi meddelar 
kommunen att vi säger upp avtalet till 2024-01-01. 

- Ingvars minnesstund

17 mars, Ulrika tänkte gå. Gunnar skickar 500 kr till Läkare utan gränser, istället för blommor. 

- Namnskyltar med Riksteatern Linköping
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Vore bra med skyltar så att det blir tydligt vilka som jobbar. Katinka kollar vart det går att 
köpa in magnetskyltar. Ulrika kollar om det finns tröjor. 

28. Mötet avslutas

Vid tangentbordet Justeras ..._ 

Katinka Richter 
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29. Mötets öppnande

30. Närvaro

Erik, Jörgen, Linda, Katinka, Gunnar och Ulrika.

31. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

32. Föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

33. Ekonomirapport

Kassör Gunnar rapporterar att läget är lugnt. Han har sökt evenemangsstöd från kommunen

och föreningen har fått beviljat upp till 70 000 kr i bidrag som betalas ut efter redovisning

senast 6/6. Ansökan om ROPA-stöd ska in senast 4/4 för Bygdens söner. Föreningen beslutar

att inte ansöka om detta stöd eftersom vi redan sökt och fått förlusttäckning från kommunen.

34. Värdering av föreställningar

* Anna Blomberg sjunger ut – mycket folk, glad publik där vi såg flera nya ansikten. Rolig

och minnesvärd Riksteater-parodi som styrelsen uppskattade.

* Titta pappa, en död cirkus! – Finbesök från Brunnsgatan 4, genialisk föreställning och en

succé på alla plan!

* Erik, Gunnar, Ulrika och Linda var på premiären av Expedition Kyla på Östgötateatern 4/3

och hade delade meningar om den upplevelsen. Ulrika och Linda passade också på att se fina

föreställningen Sista sucken på ung scen/öst samma dag.

* Riksteatern Mjölby arrangerade föreställningen Bolanders skor på Centrumbiografen i

Skänninge 11/3. Gunnar, Ulrika och Linda var där och hade en trevlig kväll.

35. Repertoar

Styrelsen diskuterar kring kommande repertoar:

* Last call med ReAct – eventuellt samarbete med kommunen under Kulturveckan 20/5 –

28/5. Fortsättning följer.

* Datumen för hösten 2022 är nu spikade. Ulrika har skickat ut en uppdaterad spärrlista.

* Revet kommer till Saga med Nattygsbordet 15/11. Ulrika skickar avtalsmall till Katinka

som vidarebefordrar den till Revet.

* Ulrika undersöker om vi kan arrangera en cirkusföreställning i början av november via

Cirkusflätan.

* Marie David och Siri - Ulrika kollar upp gage med Anna Pettersson.

* Alla tänker till kring förslag på föreställning till medlemsmötet i höst. Ska vi hålla mötet på

Kårhuset Kollektivet igen?
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* Vi har inte tillgång till Saga i januari 2023. Ulrika undersöker om det är möjligt att få ett

annat datum för Nassim. Vi håller tummarna!

* Ulrika har kontakt med Östgötateatern och Lumor angående eventuellt gästspel vecka 12

eller 13. Vi avvaktar mer information.

* Förslag från utbudsdagarna? Erik tipsar om Dödsdansen, Breast i peace och Hysteria. Alla

funderar vidare kring detta.

* Östgötateatern har uttryckt intresse för samarbete med föreningen, jättekul tycker vi och

inväntar förslag på mötestider.

36. Rapporter från möten, kurser etc

Ulrika deltar i seminarier med Cirkusflätan, skickar löpande information till övriga styrelsen.

Linda följer med på nästa seminarie som är 30/3.

Linda och Ulrika har varit på styrelsemöte med distriktet. Ulf har mailproblem och Joppe plus

IT-avdelningen i Hallunda är inkopplade på det. Linda, Ulrika, Erik och Gunnar är anmälda

till RTÖs årsmöte. Våra egna medlemsutskick (mail) verkar inte nå fram till alla, eventuellt

hamnar de i mappen ”kampanjer” hos de som använder gmail. Joppe tittar vidare på detta.

37. Kommande möten, kurser etc

Scenkonstdagar i Hallunda, 3/6 – 5/6. Sista anmälningsdag 31/3.

38. Marknadsföring

Vi har fått förfrågan om ett uppföljningsmöte med publikutvecklare men bedömer inte att det

är aktuellt för oss i dagsläget. Vi återvänder till frågan i höst.

Frågan om programformat för hösten tas upp på nästa möte.

39. Nästa möte

Nästa möte hålls 26/4 kl 17:30 på De Klomp.

40. Övriga frågor

Erik tipsar om ”Hemmakultur” på SVT play.

41. Mötet avslutas

Vid tangentbordet Justeras 

Linda Cederlind Jörgen Nissen 

Sekreterare Ordförande 
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42. Mötets öppnande

43. Närvaro
Elisabeth, Ulrika, Gunnar, Jörgen, Linda och Erik. Mötet hålls på De Klomp.

44. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

45. Föregående protokoll
Gås igenom vid ett senare tillfälle.

46. Ekonomirapport
Gunnar meddelar styrelsen att det skett en försiktig men glädjande uppgång vad gäller
ekonomin. Stina Wollter lade upp ett inlägg om Graces på Instagram och det bidrog till ökad
biljettförsäljning.

47. Värdering av föreställningar
In memoriam – imponerande och maffig föreställning med riktiga proffs!
Dansa Rennie och Graces – väldigt blandad och väldigt glad publik på båda
föreställningarna! Många nya ansikten i Sagavimlet. Vilken fin säsong det har varit!
Erik har sett Sista sucken på ung scen/öst medan Ulrika och Linda gick på Skalet.
Linda passade även på att se Dansa Rennie ännu en gång hos kollegorna i Norrköping.

48. Repertoar
* Bygdens söner – vi räknar med att ha en buss som rymmer 80 personer till Fornåsa. Bussen
avgår från Fjärrbussterminalen. Gunnar ordnar med bussbokning och ett riktat
medlemsutskick.
* Last call med ReAct – inviger Linköpings Kulturvecka 20/5 kl 18:30 på Farbror Melins
torg. Beräknad riggtid är mellan kl 12 och 16. Föreställningen är interaktiv och utspelar sig i
och runt en telefonkiosk. Avtal skrivs med DansARR Öst; kommunen står för kostnaden men
RTL arrangerar och marknadsför. Elisabeth förmedlar bilder och pressmaterial så att vi kan
göra utskick och facebook-event. Vid regn spelas en alternativ föreställning inne på Dansens
hus. Elisabeth kollar upp vad som gäller för förvaring av telefonkiosken i händelse av regn.
* Cirkusresidens på Agora Våren 2023? Det har kommit intresseförfrågan från distriktet och
Cirkusflätan. Ulrika svarar att vi i föreningen i grunden är positiva till residens men vi
behöver få datum snarast och Agora måste vara ledig.
* Katinka har bekräftat 15/11 som speldatum till Revet Scenkonst.
* Tal till nationen – intressant projekt men svårt med lokal och krockar med Kvinnor och
skog.
* Ulrika har skickat ut nya spärrlistor för hösten 2022 och våren 2023. Alla datum på listorna
är bokade. Fler datum tillkommer för våren 2023.
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* Bär, bygg och riv – Martin P har föreslagit att han sköter detta framöver men från
föreningens ”pool”. Jörgen stämmer av med Martin.
* Medlemsmöte i slutet av augusti. Maria Arnadottir har en ny föreställning och Ulrika kollar
med henne om hon vill komma till Saga igen.
* Ulrika har haft möte med danskollektivet Ronny om en föreställning våren 2023.
* Vi avvaktar fortfarande besked kring Lumors gästspel på Östgötateatern.
* Nytt preliminärt datum för Nassim är 30/3.

49. Rapporter från möten, kurser etc
Erik och Linda har varit i Norrköping på RTÖs årsmöte och numera är Erik med i
valberedningen och Linda är vice ordförande. Efter årsmötet visades Manhattanprojektet, en
föreställning från LÄNK-festivalen.

50. Kommande möten, kurser etc
Anbud digitalt 8/10
Cirkusflätan planerar en cirkusarrangörskurs i höst samt en mindre turné i länet i november,
mer information kommer.
Inbjudan till kommunens Kulturdialoger kommer framöver att komma till styrelsemailen.

51. Marknadsföring
Styrelsen beslutar att åter göra ett ”vanligt” (dvs flersidigt) I Rampljuset denna gång. Planen
är att skicka till tryckeriet kring midsommar och sedan skicka ut i början av augusti. Linda
kontaktar Jennie. Erik kollar om Cinemax vill samarbeta kring utskick.

52. Nästa möte
Nästa möte hålls 9/5 kl 17:30 på Skådebanan.

53. Övriga frågor
Oklarheter kring RTL i Interbook Go (kommunens bokningssystem). Ulrika följer upp det.

54. Mötet avslutas

Vid tangentbordet Justeras

Linda Cederlind Jörgen Nissen
Sekreterare Ordförande
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55. Mötets öppnande

56. Närvaro
Elisabeth (till kl 18), Jörgen, Erik, Gunnar, Ulrika och Linda

57. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

58. Föregående protokoll
Protokoll 3 och 4 godkänns och läggs till handlingarna.

59. Ekonomirapport
Gunnar meddelar styrelsen att läget är stabilt. Inga nyheter sedan förra mötet. Bidragsansökan 
för hösten 2022 görs när vi har fått in alla gageuppgifter.

60. Värdering av föreställningar
Inga föreställningar sedan förra mötet.

61. Repertoar
Bygdens söner i Fornåsa bygdegård 11/5. Buss är bokad och avgår från Fjärrbussterminalen kl 
18:00. Vi behöver ringa de sex personer som köpte biljett på årsmötet och säkerställa att de 
fått information om plats och busstider etc. Linda fixar det.
Peter Jansson ska vara med i Radio Östergötland på förmiddagen 11/5 och peppa inför 
föreställningen och Anders Duus kommer också till Fornåsa. Vi är nu uppe i 95 personer, 
varav ca 60 åker med i bussen.

Last call med ReAct. 20/5, invigning av Kulturveckan. Elisabeth informerar om hur arbetet 
fortgår och ska ordna en bild vi kan lägga upp på hemsidan. Föreningen har hand om 
värdskapet från kl 12 till ca kl 21. 

Föreställningen Hur ska det gå? av och med Maria Arnadottir är bokad till medlemsmöte 
31/8. 

Styrelsen väntar på mer information kring det eventuella cirkusresidenset i höst. Vi avvaktar 
besked om Danskollektivet Ronnys föreställning LUNA inför våren 2023. 

Nytt datum för Nassim blir 28/3.

62. Rapporter från möten, kurser etc
Ulrika och Linda har deltagit i ett av Cirkusflätans seminarier där kollegorna från Umeå
berättade om sitt arbete med att arrangera cirkus.
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63. Kommande möten, kurser etc
Medieanalysmöte 10/5 – ingen i styrelsen har möjlighet att delta.

Dansresa till Stockholm med DansARR Öst 13/5 – Ulrika och Linda åker.

Scenkonstdagar 3-5/6 – Ulrika och Linda deltar 3-4/6. Gunnar och Erik åker upp 4/6.

Anbud Digitalt 8/10 – vi satsar på att försöka titta tillsammans. 

64. Marknadsföring
Arbetet med höstens I Rampljuset är igång. Linda har kontakt med Jennie samt mailar Katinka
om bilder och text till Nattygsbordet. Erik kontaktar LTAB inför tryckning och Gunnar
stämmer av med BoTrygg om antal ex med mera. Vi gör inga roll-ups i år eftersom
föreningen efter Sagas renovering inte har tillgång till något förvaringsutrymme. Linda
meddelar Jennie. Erik har varit i kontakt med Cinemax angående ett gemensamt
programutskick, de ska återkoppla efter 16/5.

65. Nästa möte
Nästa möte hålls 22/8 kl 17:30 på Skådebanan. Innan det ska vi ha en pack-träff, datum för
den bestäms per mail vid ett senare tillfälle.

66. Övriga frågor
RTL syns fortfarande inte i Interbooks föreningsregister. Jörgen undersöker vad det kan bero
på.

67. Mötet avslutas

Vid tangentbordet Justeras

Linda Cederlind Jörgen Nissen
Sekreterare Ordförande
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68. Mötets öppnande

69. Närvaro
Jörgen, Gunnar, Linda, Ulrika och Erik.

70. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

71. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

72. Ekonomirapport
Gunnar rapporterar att ekonomin är under kontroll.

73. Värdering av föreställningar

* Bygdens söner – jättefin och uppskattad föreställning! Många skratt i Fornåsa bygdegård
och på bussen hem.
* Last call – väderläget gjorde allting oklart in i det sista men regnet slutade i tid så att denna
tänkvärda föreställning kunde genomföras på Farbror Melins torg.

74. Repertoar
Medlemsmöte 31/8 - 75 personer anmälda hittills.
Sinfonia Volante i Norrköping 23-25/9 – informera om den på medlemsmötet.
Cirkusarrangörskurs och föreställning i Dansens hus 26/11.
Bär, bygg och riv – Det flyter på och Jörgen har kontakt med Martin. Tanken är att ta upp en
intresseanmälan 31/8 samt att göra ett utskick i början av höstsäsongen. Jörgen stämmer också
av läget med befintlig bygg- och bärhjälp.
Landsbygdsupproret kommer till Långrådna och Borggård i vårt län. Ordna buss?
Ulrika C har fixat biljetter till höstens föreställningar, 100 st av varje.

75. Rapporter från möten, kurser etc
Scenkonstdagar i Hallunda – Ulrika, Linda, Erik och Gunnar var där.

76. Kommande möten, kurser etc
 Höstupptakt i Ödeshög 4/9 – Jörgen representerar föreningen där.

 Ny i teaterföreningens styrelse, Norrköping 26/9 – eventuellt kan Jörgen delta.

 ScenGalej 6/10

 Anbud Digitalt 8/10

 Barnkultur Öst-dagen 18/10

 Scenkoll23, Västerås 4/2 2023 (nytt koncept för mellansvenska utbudsdagen)
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77. Marknadsföring
Vi ska be Carl Einar Häckner göra en peppig film till Linköpingspubliken.
Jörgen förmedlar information om Nattygsbordet i AI-nätverk på LiU.
Alla tänker till kring riktad marknadsföring.
Jörgen kollar med nya bokhandeln om vi kan ha våra program eller affischer där.
533 ex av I Rampljuset gick ut 28/7. Programmet är nu upplagt på föreningens hemsida,
Riksteaterns sidor samt Visit Linköpings evenemangskalender. Gunnar kontaktar Jennie om
en samlad affisch för säsongen.
Jörgen svarar på en enkät från RT om PR- och pressutvärdering.
Erik har beställt affischer från Riksteatern och satt upp på biblioteket samt affischtavlorna på
stan. Erik frågar Elisabeth om hon har möjlighet att affischera på Saga innan 31/8.
BoTrygg har gjort annons för säsongen. Ulrika har lagt upp alla föreställningar på Facebook
och Gunnar ordnar med annonser till Corren.

78. Nästa möte
Nästa möte hålls 12/9 kl 17:30 på Skådebanan.

79. Övriga frågor
Vi ska fixa en biljettkategori för medlemmar i Skådebanan plus en rabattlänk till Tickster för
dem. Gunnar och Joppe ordnar det. Skådebanan skickar ut information om RTLs
föreställningar till sina medlemmar.

80. Mötet avslutas

Vid tangentbordet Justeras

Linda Cederlind Jörgen Nissen
Sekreterare Ordförande
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81. Mötets öppnande

Jörgen öppnade mötet.

82. Närvaro

Jörgen, Ulrika, Gunnar och Erik. Linda hade anmält förhinder. Som följd av detta valdes

Erik som sekreterare för detta möte.

83. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor

Dagordningen godkändes.

84. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

85. Ekonomirapport

Gunnar rapporterade att få händelser gällande ekonomin skett sedan sist. Läget fortsatt

under kontroll.

86. Värdering av föreställningar

• Medlemsmötet

Årets medlemsmöte ägde rum den 31 augusti. Ursprungligen skulle vi ha varit på

Stadsmissionens café men det visade sig att lokalen var dubbelbokad. Stora hotellet

blev istället lösningen. Rent praktiskt fungerade allt till belåtenhet och alla verkade

nöjda. 114 medlemmar fanns på plats för att få fika, macka och lyssna till Ulrikas

presentation av höstens repertoar.

• Hur ska det gå?

Detta var den uppskattade föreställning som medlemmarna bjöds på i samband med

medlemsmötet.

• Kvinnor och skog

Denna dansföreställning tog endast 48 personer som publik då möbleringen var

anpassad för att fungera i detta sammanhang. De 48 som var på plats gav en fin

respons.

• Marie David & Siri

Gästspelet från Strindbergs intima teater var väldigt uppskattat.

• Ett drömspel

71 biljetter hade vi sålt till denna föreställning som gavs i Motala Folkets Hus. En stor

och en liten buss tog oss till vår systerförening i Motala. Publiken bjöds på en väldigt

fin och mäktig totalupplevelse.

• Saga

Jörgen rapporterade att han och Ulrika har kontakt med kommunen om diverse brister

på Saga. En lista med utrustning som behövs för att Saga ska fungera bättre håller på
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att sammanställas där Martin Perman (teknik- och lokalansvarig vid våra 

föreställningar på Saga) också är inkopplad. 

87. Repertoar

• Häckner

Föreställningen, som ska äga rum dagen efter detta möte, är slutsåld.

• Hoota

Vi beslutade att åter kontakta Röda Korset och deras Språkvänner med ett erbjudande

att köpa biljetter – nu för 50 kr/st. Dessutom ska Röda Korset erbjudas tio

gratisbiljetter som de kan dela ut till personer de tror kan vara särskilt intresserade.

Erik kontaktar Röda Korset om detta. Ulrika tar kontakt med Världens mammor med

samma typ av erbjudande.

88. Rapporter från möten, kurser etc

• RTÖ – styrelse

Ulrika och Linda var med på det senaste möte. I samband med mötet såg de

föreställningen Drip Drop Dead.

• Ny i föreningen

En kurs för nya i länets teaterföreningsstyrelser anordnad av RTÖ. Jörgen deltog från

oss.

89. Kommande möten, kurser etc

• ScenGalej, 6/10

Berör inte oss.

• Anbud Digitalt, 8/10

Vi ser detta tillsammans hemma hos Erik.

• Barnkultur Öst-dagen, 18/10

Berör inte oss.

• Scenkoll 23, Västerås 4/2 2023, nytt koncept för mellansvenska utbudsdagen

Mera Information kommer senare.

• Kulturdialog

Möte anordnat av kommunen för Linköpings kulturföreningar den 4 oktober. Vi har ju

föreställning denna kväll så ingen från oss är anmäld. Men Erik går dit ändå och

stannar så länge han kan.

90. Marknadsföring

• Corren

Jörgen kontaktar om eventuell puff inför Hoota. Erik kontaktar om eventuell annons i

nästa Nöje som är en nöjesbilaga från Öst media.
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• Målgrupper för höstens övriga föreställningar

Erik kontaktar Kommunal för att tipsa dem om Fly me to the moon. Jörgen påminner

de AI-forskare han tidigare kontaktat gällande Nattygsbordet. Jörgen undersöker också

möjligheter att få ut information (affischer) till bibliotekkommunens internpost.

91. Nästa möte

Då Linda saknades enades vi om förslag till följande datum: 7, 8 eller 14 november. Efter

avstämning med Linda meddelas vilket datum som ska gälla. Som vanligt klockan 17.30

på Skådebanan.

92. Övriga frågor

• Upprop Riksteatern ”Dags att föreslå personer till förtroendeposter”, 27 nov

Vi hade ingen att föreslå.

• Arrangörsstöd, Unga arrangörer

Inte aktuellt.

93. Mötet avslutas

Jörgen förklarade mötet för avslutat.

Vid tangentbordet: Justeras: 

Erik Malmberg Jörgen Nissen 

Sekreterare  Ordförande  
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94. Mötets öppnande
Jörgen öppnade mötet.

95. Närvaro
Jörgen, Ulrika, Gunnar och Erik. Inledningsvis deltog även Elisabeth Asp och Lotta
Lindström. Lotta kommer för kommunens räkning att ta över Elisabeths arbetsuppgifter
gällande Dansnät Sverige.

96. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

97. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

98. Ekonomirapport

 Kassören redogjorde för det aktuella läget.

 Styrelsen diskuterade det förslag till bidragsansökan som ska lämnas till kommunen
för kommande verksamhetsår.

99. Värdering av föreställningar

 Häckner
Slutsåld mycket uppskattad föreställning.

 Hoota
Väldigt stark berättelse.

 Fly me to the moon
Även den slutsåld och uppskattad av publiken.

 Saga
Arbetet med att skapa en åtgärdslista gällande tekniska brister på Saga fortskrider.

100. Repertoar

 Nattygsbordet
Allt verkar under kontroll inför morgondagens föreställning.

 Transplantation
Sålt bra med biljetter så här långt.

 Kommande säsonger
Ännu finns utrymme för ytterligare några föreställningar kommande vår. Idéer finns
som styrelsen jobbar vidare med. Den 4 december är sista bokningsdag för hösten
2023 och våren 2024 gällande Riksteaterns utbud. Styrelsen diskuterade lämpliga
föreställningar.

 Dansnät Sverige (Elisabet ersätts av Lotta Lindström)
Se punkt 95.
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101. Rapporter från möten, kurser etc

 RTÖ
Protokoll har sänts ut gällande mötena 29 september, 24 oktober, vilket noterats.

 Anbud Digitalt, 8/10
Större delen av styrelsen såg denna sändning tillsammans hemma hos Erik.

 Samtal Kongress, 31 okt, digitalt
Ingen från styrelsen hade möjlighet att delta.

102. Kommande möten, kurser etc

 Scenkoll23, Västerås 4/2 2023 - nytt koncept för mellansvenska utbudsdagen.
Än så länge har Ulrika, Gunnar och Erik anmält sig.

 Repertoarträff för RT- föreningar i Östergötland, 20 nov
Ulrika, Gunnar, Erik och Jörgen åker.

 RT – kurser, Kursportal
Påmindes om att det finns en del kurser på intranätet.

 Linköpings kommun: Kulturdialog, 1 dec kl 17- 19
Noterades att inbjudan kommit.

 Linköpings kommun: Kulturgille 22, 20 dec
Även här har en inbjudan kommit.

 Föreningsdialog kring klimatomställning i Linköping, 15 nov
Noterats att inbjudan kommit.

 RT Nyhetsbrev 6 oktober
Noterats.

 Cirkusarrangörskurs, 26 november
Gunnar och Ulrika har anmält sig.

 Brats Carnival, Mjölby 30 november
Eventuellt åker några ur styrelsen på föreställningen i Mjölby

103. Marknadsföring

 Korobka, Dansens hus, 26 nov
Beslutades att ta fram ett informationsblad om föreställningen att kunna dela ut i
morgon kväll i samband med föreställningen Nattygsbordet.

 Ny i stan
Vi har tackat nej till annons i denna informationsfolder riktad till nyinflyttade.

 Corren ”Kulturhörnan”
Noterat att Corren på nätet öppnar för en möjlighet att tipsa om kultur- och
nöjeshändelser. Erik har skickat material gällande Nattygsbordet. Blev dock ej
publicerat. Han gör ett nytt försök med Transplantation.

104. Nästa möte
Den 29/11 klockan 17.30 på Skådebanan. I andra hand den 30/11, samma tid och plats.
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105. Övriga frågor

 Enkät, Riksteaterns Workplace
Enkät har gått till användarna av Workplace

106. Mötet avslutas
Jörgen förklarade mötet för avslutat.

Vid tangentbordet: Justeras: 

Erik Malmberg Jörgen Nissen 

Sekreterare  Ordförande  



107. Mötets öppnande
Jörgen öppnade mötet.

108. Närvaro
Jörgen, Ulrika och Erik. Gunnar och Linda hade anmält förhinder. Erik valdes till sekreterare.

109. Godkännande av dagordning samt ev tillägg av övriga frågor
Dagordningen godkändes.

110. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

111. Ekonomirapport
Då kassören anmält förhinder fanns inget att rapportera.

112. Värdering av föreställningar
Nattygsbordet
En stor och blandad publik upplevde denna underfundiga föreställning.
Transplantation
Även här en stor och blandad publik. Föreställningen fick stora ovationer. Många stannade på 
eftersamtalet.

113. Repertoar
Tyvärr har vi fått besked om att ”En städerskas försvarstal”, med Gunilla Nyroos, inte kan
genomföras. Tanken var att föreställningen skulle ha ägt rum i slutet av februari 2023.
Klart är att kommande årsmöte äger rum den 15/2.
Beslut togs även gällande vilka föreställningar vi önskar boka från Riksteatern enligt
följande:

Hösten 2023: 

 Förstå världen - möt Radiokorrespondenterna. Om vi får detta evenemang (under
perioden 28/8 – 14/9) är det lämpligt att ha medlemsmöte i anslutning. Tanken är i så fall
att boka Forumteatern för Radiokorrespondenterna plus att Ulrika även kollar med
Kollektivet om vi kan boka den lokal vi nyttjat tidigare för medlemsmötet.

 I kroppen min
 Lo Ragnar och Nino
 Nu är jag Medea
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En tanke är även att kontakta Frida Selander när datum är spikade rörande ovanstående. 

Eventuellt kommer Riksteatern Norrköping att kunna få Anna Karenina att spelas på 
Östgötateatern. Kan i så fall öppna för möjligheten att åka dit med buss för vår del.  
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Våren 2024:

 Jag tror det är vår därute
 Förlorat paradis/Förlorat land
 Hockeymorsa/Hockeyfarsa. Ung scen/öst har angivits som spelplats men vårt

önskemål är att ha den på Saga.
 Den förbjudna kärleken. Samarbete med Östgötateatern.

Eventuellt kommer Riksteatern Norrköping att boka Ellen Babic. Kan då resultera i en 
bussresa för vår del.  

114. Rapporter från möten, kurser etc
Repertoarträffen i Vadstena den 20/11blev inställd.

Ulrika jobbar med det kommande cirkusresidenset. 

115. Kommande möten, kurser etc
Det blir en digital repertoarträff den 1/12 istället för den inställda. Jörgen deltar.

Jörgen ska även på ordförandeträff den 5/12. 

116. Marknadsföring
Arbetet med kommande I rampljuset gällande våren:
Datum för packning av I rampljuset plus årsmöteshandlingar sker den 4 eller 5/1. Plus att vi
då har styrelsemöte.

Ulrika kollar texter o bilder till Fakk alla, Ormens väg… och Luna.

Erik kontaktar LTAB om datum för tryckning.

Gunnar tar kontaktar Rune om kuvert plus att han kontaktar Botrygg om utskick av 
”fysiska” program.

Jörgen kollar med Stora Hotellet om  lokal för årsmötet. 

117. Nästa möte
Se punkten ovan.

118. Övriga frågor Inga övriga frågor.

119. Mötet avslutas Jörgen avslutade mötet.
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