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Deltagare
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Onsdagen den 17 februari 2016
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Kulturrådet, Styrelserummet

Ulrika Stuart Hamilton, ordförande
Staffan Forssell, generaldirektör
Benny Fredriksson
Tebogo Mormakgotla
Bo Netz

Lars Strannegård, vice ordförande
Måns Wrange

Martin Borgs
Anna Sparrman

Övriga närvarande Alan Deswar, personalföreträdare ST
Maria Levienhaapt, personalföreträdare SACO
Signe Westin, sekreterare
Gun-Britt A\nefe\t, pkt 8-9
Love Änder, pkt 6
Lotta Brilioth Bwrnstad, pkt 4,6
Jelena Jesic, pkt 11
Bongi MacDermott, ^>A-( 6, 14
Lisa Poska, pfe 6, 11
Monica Ragnar Öberg, pkt 5
Anna Törnqvist, pkt 5
Erik Åström, jr>A'( 11
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1 Fastställande av föredragningslista
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista med följande ändring:
pkt 7 Information och diskussion - Inför fördelning av
statsbidrag 2017 inom Kultursamverkansmodellen flyttas till efter pkt
Beslut - Omförordnande av ledamöter i juryn för Litteraturpriset till Astrid
Lindgrens minne och blir därmed pkt 11 i protokollet.

2a Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Måns Wrange jämte styrelseordföranden ska
justera protokollet.

2b Fräga om eventuella jäv

Det konstaterades att inga jäv föreligger inför dagens förslag till beslut.

3 Anmälan av styrelseprotokoll
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades att i anslutning till rubriken Deltagare borde ha
angetts skäl till att Benny Fredriksson ej deltog i pkt 6b och 7a, vilket
var p. g. a. av jäv. Därefter lades Styrelsens protokoll Sty 2016:1
(Del I och II) till handlingarna.

4 Beslut - Strategi för Kulturrådets arbete med

lika rättigheter och möjligheter 2016-2018
Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut.

Bilaga l
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5 Beslut - Kulturrådets årsredovisning för 2015
Föredragande: Monica Ragnar Öberg, Anna Törnqvist

B i laga 2

Styrelsen fastställde myndighetens årsredovisning för 2015.
Styrelsen noterar emellertid att Riksrevisionens granskning av
Kulturrådets årsredovisning ej kommer att vara avslutad vid den tidpunkt
då årsredovisningen enligt 2 kap l § Förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag ska avlämnas till regeringen.

6 Beslut- Budgetunderlag 2017-2019
Föredragande: Love Änder

Styrelsen diskuterade utsänt material och beslutade anta Budgetunderlag
2017-2019, med beaktande av de synpunkter som lämnats inför slutförande
av arbetet. Budgetunderlaget ska avlämnas till regeringen senast den l mars
och undertecknas av generaldirektör och styrelsens ordförande.

Bo Netz framförde gillande till beslutet i stort men ville få avvikande mening
särskilt noterad i följande avseenden;
l. Askandena borde tydligare följas av finansieringsförslag i enlighet med
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,
2. Askandena borde prioriteras inbördes på ett tydligare sätt.

7 Beslut - Verksamhetsplan, budget och riskanalys
för 2016
Föredragande: Signe Westin

Bilaga 3

Styrelsen fastställde verksamhetsplan, budget och riskanalys i enlighet med
bifogat beslut.

8 Beslut- Internrevisorns revisionsplan för 2016
Föredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om och diskuterade internrevisorns förslag till
revisionsprojekt under 2016, och fastställde bifogad revisionsplan
för nämnda år. De områden som kommer att granskas är:
- Löpande granskning av projektet Översyn och utveckling av
bidragsgivningen - genomförs 2015-2016

Bilaga 4
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- Återredovisning från bidragsmottagare
- Tillförlitligheten i de ekonomiadministrativa systemen

9 Information - Internrevisionens årsrapport för 2015
Föredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om internrevisorns årsrapport för 2015.

10 Beslut-Omförordnande av ledamöter i juryn för Bilaga 5
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informeras om omforordnande av ledamöter i juryn för
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och beslutade i enlighet
med bifogat beslut.

Inför kommande förordnanden önskade styrelsen en information om hur
Strategin för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter
vägts in i processen, samt ledamöternas mandatperioder.

11 Information och diskussion - Inför fördelning av
statsbidrag 2017 inom Kultursamverkansmodellen
Föredragande: JelenaJesic, Lisa Poska, ErikÅström

Styrelsen informerades om det pågående arbetet med föreskrifter för
Kultursamverkansmodellen och hade en förberedande prioriterings-
diskussion. Diskussionen kommer att fortsätta vid styrelseseminarium
i maj. Datum för detta fastställs inom kort.

12 Kansliets rapport till styrelsen
Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om och diskuterade lokalfrågan - vilka för- och
nackdelar som föreligger med en flytt av myndigheten respektive
ombyggnation av nuvarande lokaler.

Vidare informerades om att tjänsten som enhetschef för scen, musik, bild och
form är tillsatt. Veronica Lamppa Lönnbro, avdelningschef Strategi och
verksamhetsutveckling, Riksteatern tillträder tjänsten den 2 maj. Veronica har
tidigare arbetat på Kulturrådet, huvudsakligen med scenkonst.
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13 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer,
personalstrateg, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset
till Astrid Lindgrens minne
Föredragande: Staffan Forssell

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

14 Aktuella rapporter och remisser
Föredragande: Bongi MacDermott

Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning samt informerades
om och diskuterade följande remissvar:
- Remiss av betänkandet (SOV 2015:88) Gestaltad livsmiljö
- Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik
Förslag till remissvar kommer att skickas till styrelsen den l mars och
möjlighet att lämna synpunkter på materialet finns till och med den 7 mars.

15 Anmälan av regeringsbeslut m. m.
Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning, samt att
ytterligare ett regeringsuppdrag inkommit: Att ta emot personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga for praktik 2016-2018.

16 Övriga frågor

Det noterades att datum för styrelseseminarium med följande innehåll kommer
att fastställas inom kort:

- Prioriteringsdiskussion Kultursamverkansmodellen
- Jämställdhetsintegrering i myndigheter - utbildning
- Möte med ordförande för arbets- och referensgrupper samt juryn för
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 18 maj 2016 kl. 12.00-17.00
(inkl. lunch) i Kulturrådets lokaler. Statssekreterare Per Olsson Fridh deltar i
del av mötet.

Styrelsen önskade att vid detta möte få tillfälle att informeras om och diskutera
det pågående arbetet med översyn och utveckling av bidragsgivningen.
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Kommande styrelsemöten 2016:
torsdag 11 augusti kl. 10.00-11.00 (telefonmöte)
onsdag 21 september kl. 12. 00-17.00 (inkl. lunch)
torsdag 10 november kl. 12. 00-17. 00 (inkl. lunch)
onsdag 14 december kl. 12. 00-17. 00 (inkl. lunch)

Vid protokollet:

^!^_
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Ulrika Stuart Hamilton

Ordförande


