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Styrelsemöte ATR Gävleborg 

Tid:  Torsdag 30 juli 2020 
Plats: Zoommöte 
Deltagare:  Helge Torsein, Barbro Kernby, Anette Spjutsvik, Thomas Lothström, Mia Larsson, 

Hanna Wiklund, och Anders Enqvist 
 

Protokoll: 

1. Mötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades av ordföranden Helge Torsein. 

 

2. Val av sekreterare för mötet 

Anders Enqvist valdes till mötessekreterare.  

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.   

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från 28 maj 2020 lästes igenom och godkändes. 

 

5. Rapporter och skrivelser 

Helge Torsein och Anders Enqvist informerade om en konferens om scenkonst och demokrati 

som kommer att genomföras 4-6 december 2020 i samarbete med Amatörteaterns riksförbund 

och Folkteatern. Under samma helg planerar ATR att genomföra en extra kongress som också 

kommer att hållas i Gävle. 

 

6. Ekonomi 

Anders Enqvist informerade om föreningens ekonomiska utfall fram till 1 juli 2020. Det har inte 

hänt så mycket sedan föregående styrelsemöte 28 maj. Hittillsvarande kostnader uppgår till  

21 827 kr, vilket innebär ett överskott med 49 535 kr.  

 

7. Genomförande och kommande aktiviteter; 

Inga aktiviteter redovisades 

 

8. Stipendiat och inspirationsbidrag 

 

a) Stipendiat 

ATR-stipendiet för 2019 till Hans-Erik Björk har ännu inte delats ut. Styrelsen avvaktar med 

stipendieutdelningen tills ett lämpligt tillfälle.  

 

b) Inspirationsbidrag 

Styrelsen diskuterade tillämpningen av de nya riktlinjerna för inspirationsbidraget och om nivån 

på 3000 kr för att slippa budget ska gälla för varje budgetår eller för varje inlämnad ansökan.  

 



Styrelsen beslutade att varje förening får ansöka om inspirationsbidrag upp till 3000 kr per 

budgetår utan att behöva lämna in en budget. Om föreningen ansöker om mer än 3 000 kr ska en 

budget bifogas. 

 

9. Årsmöte 

Anders Enqvist informerade om det kommande årsmötet som kommer att genoföras 6 augusti.  

- Inför årsmötet kommer styrelseledamöterna att få förslag till verksamhetsberättelse, bokslut 

och revisionsberättelse för 2019, samt verksamhetsplan och budget för 2020.  

- Inför valet av styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Anette Spjutsvik, Thomas 

Lothström, Hanna Wiklund och Anders Enqvist för 2020-2021. Ordföranden och övriga 

styrelseledamöter är valda för 2019-2020 och sitter kvar. Sabine Lannerhjelm avgick under 

2019 och ersätts inte. 

- Styrelseledamöterna uppmanades att bjuda in ytterligare deltagare till årsmötet, antingen 

genom att dela med sig aktuell länk eller genom att anmäla deltagare till Anders Enqvist    

-  

10. Kurser och kursansvariga 

Thomas Lothström och Anders Enqvist informerade om planerna på att genomföra en utbildning 

i digital teknik och live-streaming för att filma eller dokumentera teateruppsättningar. Styrelsen 

var mycket positiv till detta och ansåg att en sådan utbildning borde genomföras så snart som 

möjligt. 

 

Styrelsen gav Thomas Lothström och Anders Enqvist i uppdrag att ta genomföra en utbildning 

under hösten 2020. 

 

11. Nyhetsbrevet, Thomas 

Thomas informerade att har tagit fram ett förslag till informationsbrev som kommer att skickas 

ut till styrelsemedlemmarna inom kort.  Helge och Annette passade samtidigt på att informera 

att föreningens facebook-konto finns kvar och att det används löpande.  

 

Styrelsen gav Hanna Wiklund i uppdrag att ta fram ett Instagramkonto för föreningen. 

 

12. Informationsblad, Ludde 

Eftersom Ludde Johansson inte kunde medverka på mötet bordlades frågan om 

informationsbladet 

 

13. Verksamhetsplanering 

Styrelse beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2020, inklusive tillägg om nya 

riktlinjer för inspirationsbidraget samt den konferens som planeras ATR och Folkteatern. 

 

14. Lotteriet 

Helge informerade om planerna på att använda lotteri för att öka intresset för föreningen. 

Styrelsen bordlade frågan till nästa styrelsemöte 

 

15. Övriga frågor 

Thomas informerade att den föreningens neutrala epostadress redan är klar. 

Adressen är atrgavleborg@gmail.com. 

 

 

mailto:atrgavleborg@gmail.com


16. Kommande möten 

Nästkommande möte blir föreningens årsmöte som kommer att genomföras torsdag 6 augusti 

kl. 19.00 

 

17. Mötets avslutande  

Ordförande avslutade styrelsemötet.  

  

 

Vid protokollet:   Justeras 

 

Anders Enqvist   Helge Torsein 

mötessekreterare   mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga. Inspirationsbidrag till amatörteatern – nya riktlinjer 

Stöd till utveckling av amatörteatern  

Inspirationsbidrag är en möjlighet för ATR-Gävleborg att ge stöd till utveckling av nya 

verksamheter inom amatörteatern i Gävleborgs län. Inspirationsbidraget kan sökas av 

medlemsföreningar för aktiviteter med anknytning till ATR:s övergripande mål. Dessa mål syftar 

till att höja livskvaliteten och den demokratiska delaktigheten bland länets invånare, samt att 

bidra till ökad jämställdhet eller mångfald. Aktiviteterna behöver inte vara kopplade till en 

teaterproduktion. 

Stöd till nya arbetssätt (med anledning av Coronapandemin) 

Teatern arbetar just nu som övriga samhället i stor ovisshet och den vanliga publika 

verksamheten är pausad. Detta reser frågor om det finns nya sätt för amatörteatern att behålla 

kontakten med sin publik. Det kan gälla nya sätt att förmedla teater och annan scenkonst under 

Coronaperioden eller att skapa ny energi för teaterverksamhet när Coronaperioden är slut. ATR-

Gävleborg vill därför bredda inspirationsbidraget till att omfatta nya arbetssätt för amatörteatern 

för att behålla kontakten med vår publik.  

Övriga krav  

- Inspirationsbidrag kan sökas av amatörteaterföreningar som är medlem i ATR. Ansökan ska 
fyllas i på den blankett som finns på ATR-Gävleborgs hemsida. Ansökan kan inlämnas 
fortlöpande under året.   

- I ansökan ska framgå på vilket sätt som aktiviteten bidrar antingen till att uppfylla ATR:s 
övergripande mål eller till att utveckla nya arbetssätt för amatörteatern att behålla 
kontakten med sin publik.  

- Samtliga ansökningar om inspirationsbidrag behovsprövas av ATR-Gävleborgs styrelse. 
Inspirationsbidrag upp till 3 000 kr per år kan beviljas utan krav på budget. Om ansökan 
överskrider 3 000 kr ska en budget inlämnas, som underlag för behovsprövningen.  
Av budgeten ska framgå att bidraget i första hand täcker kostnaderna för aktivitetens 
genomförande. Om budgeten medför ett överskott, ska det anges i ansökan vad överskottet 
ska användas till. 

- Om bidrag beviljats för en aktivitet som inte genomförs ska bidraget betalas tillbaka till ATR-
Gävleborg. 

 

Beslut 

Beslut om inspirationsbidrag fattas löpande vid ATR-Gävleborgs ordinarie styrelsemöten. 

Styrelsens beslut kan inte överklagas. 

Ansökan inlämnas till   

ATR-Gävleborg, c/o Anders Enqvist, Nynäsgränd 6, 803 25, Gävle 

 

 


