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Protokoll vid styrelsemote
Datum Torsdagen den 10 november 2016
Tid 13.00- 17.00

Narvarande Ulrika Stuart Hamilton, ordfOrande
Martin Borgs
Staffan Forssell, generaldirektor
Tebogo Monnakgotla
Bo Netz
Anna Sparrman
Lars Strannegard, vice ordforande
Mans Wrange

Anmalt frinvaro Benny Fredriksson

Ovriga narvarande Alan Deswar, personalf5retradare ST
Maria Lewenhaupt, personalfiiretriidare SACO
(pia 1 -9)
Signe Westin, sekreterare
Gun-Britt Alnefelt, pkt 6

Love Ander, pkt 9

Lotta Brilioth Biornstad, pkt 7, 7a och 9

Magnus Bostrom, pkt 13

Jelena Jesic, pkt 5

Stefan Johansson, pkt 8, 10 (sekreterare) och 11

Veronica Lamppa Lonnbro, pkt 7 och 9

Lisa Poska, Oct 5

Erik Astrom, Oct 5

1. Faststallande av foredragningslista
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststaller fOrslaget till fOredragningslista, och onskar i tillagg
information om kulturskoleutredningen (Betankande SOU 2016:69, En
inkluderande kulturskola pa egen grund). Se pkt 7a.

2. Val av justeringsperson att jamte ordforanden justera
dagens protokoll

Faredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Bo Netz jamte styrelseordforanden ska justera
protokollet.
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3. Fraga om eventuella jay
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen diskuterade eventuella jayssituationer, och beslutade att Tebogo
Monnakgotla och Mans Wrange pa grund ay.* ej ska delta i den del av
pkt 7 som galler ferslag till nya ledamoter i arbets- och referensgrupper.

4. Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika. Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2016:6 lades till handlingarna.

5. Beslut — Principdiskussion om anslag 1:6, bidrag till
regional kulturverksamhet

F5redragande: Lisa Poska

Styrelsen diskuterade prioriteringar inom anslag 1:6. Under forutsattning
att budgetproposition for 2017, utgiftsomrade 17, beslutas av riksdagen
faststaller styrelsen fciljande inf.& bidragsbeslut 2017:

Medel air lasframjande insatser under skollov ska fordelas inom ramen for
utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet, med utlysning i
februari.

De medel som syftar till fOrstarkning av den musikaliska scenkonsten ska
fordelas med utgangspunkt i att ge verksamheterna likvardiga
ferutsattningar som 2016. Styrelsen delegerar till generaldirektoren att
besluta om fordelning med denna utgangspunkt.

Styrelsen kan komma att besluta om en forstarkning av grundbidraget
inom modellen for sarskilda prioriteringar, med upp till tva procent av
anslaget i dess helhet. Till grund for prioriteringama ligger de regionala
kulturplaner som bereds av Kulturradet och Samverkansradet under
november och december. Prioriterade utvecklingsomraden framgar av
styrelsens protokoll Sty 2016:6, Dnr Adm 2016/3.

6. Beslut — Internrevisorns granskning av IT-sakerhetsarbetet Bilaga 1

vid Statens Kulturrad 2016
F5redragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om internrevisoms granskning och beslutade i
enlighet med bifogat beslut.
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7. Beslut — Anmalan infor beslut av nya ledamoter i

Kulturradets arbets- och referensgrupper samt
delegationsbeslut till generaldirektoren

F5redragande: Lotta Brilioth Bii5rnstad, Veronica Lamppa L5nnbro

Styrelsen informerades om de vakanser som kommer att uppsta inom
arbets- och referensgrupper 2017, och diskuterade ffirslag till nya
ledam8ter. Ett onskemal dr att fortsatt verka fOr att starka narvaron av
ledamoter som är verksamma internationellt, i de grupper dar sa dr mojligt.
En forutsattning dr att det finns tekniskt stod for deltagare som deltar pa
distans.

Styrelsen delegerade till generaldirektor att forordna ledami5ter med
utgangspunkt i de forslag som lamnats.

Tebogo Monnakgotla och Mans Wrange deltog pa grund av jay ej i den del
av diskussionen som gallde forslag till nya ledamoter.

7a. Information om kulturskoleutredningen
Lotta Brilioth Biornstad informerade om forutsattningarna for utredningen
och nagra av forslagen i korthet.

8. Information — Intern styrning och kontroll samt riskanalys
Foredragande: Stefan Johansson

Styrelsen informerades om aktiviteter inom intern styrning och kontroll
samt en uppfoljning av Kulturradets riskanalys. Det noteras att arbete
pagar med att atgarda samtliga omraden som identifierades som risker vid
arets borjan.

Vidare diskuterades hur arbetet med riskbedomning samt intern styrning
och kontroll kan utvecklas. Kansliet ska aterkomma i fragan.

9. Information — Forberedande samtal om budgetunderlag
Foredragande: Love Ander, Staffan Forssell, Veronica Lamppa Lonnbro,
Lotta Brilioth Biarnstad

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med budgetunderlaget
2018-2020, i relation till budgetpropositionen for 2017.

Prioriterade omraden for kommande budgetunderlag ar omraden som inte
forstarkts i budgetpropositionen for 2017: anslagen 1:2 Bidrag till allman
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete, 2:2 Bidrag till vissa teater- , dans- och musikandamal samt 4:4
Bidrag till bild- och formomradet.
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En fOrstarkt finansiering till verksamheter Mom dessa ormiden har stor
betydelse for tillOnglighet till kultur i hela landet, konstnalig fornyelse
och yttrandefrihet, samt barn och ungas mojlighet att to del av kultur.

Vidare kvarstar behovet av forstakning till fOrvaltningsanslaget, bl.a. for
att bibehalla kvaliteten pa den bedomning av ansokningar som utfors av
arbets- och referensgrupper.

10. Information — Oversyn och utveckling av bidragsgivningen,
delprojekt 1

Foredragande: Signe Westin

Riktlinjer for bidragsgivning presenterades, samt en grafisk modell over
bidragsprocessens olika steg med roll - och ansvarsfordelning mellan olika
funktioner.

Vidare informerades om hur arbetet med projektet Oversyn och utveckling
av bidragsgivningen bedrivits och hur fortsattningen planeras, med bl.a.
omvarldsbevalming nationellt och internationellt.

Styrelsen betonade vikten av att anvandarna (sokande) involveras i
utvecklingen. Att forenlda ansokningsforfarandet ar Mgt prioriterat.

11.Information — Lagesrapport lokalforsorjning efter 2017-12-31
Foredragande: Stefan Johansson

Styrelsen informerades om utgangspunkterna for och arbetet med lokaler.

12. Information — Agenda 2030
F5redragande: Staffan Forssell

PA grund av tidsbrist farms ej utrymme for en langre diskussion. Kansliet
kommer att aterkonuna till fragan.

13. Kansliets rapport till styrelsen
F5redragande: Staffan Forssell, Magnus Bostr5m

Styrelsen informerades bl.a. om ansokningar om bidrag for Kreativa
platser; samt musik- och kulturskolan.
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14.Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer,
personalansvarig, arbetsgrupper och juryn for
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om beslut enligt forteckningar.

15.Aktuella rapporter och remisser
F5redragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om beslutade remisser.

16. Nasta styrelsemote

Nasta styrelsemote ager rum onsdagen den 14 december U. 12.00- 17.00
(inkl. lunch). Statssekreterare Per Olsson Fridh deltar i del av motet.

Efter motet inbjuds styrelsen aft delta i Kulturradets julfest.

Konunande styrelsemoten 2017:

tis 24/1 U. 9.00- 16.00
tors 16/2 U. 11.30- 17.00
ons 17/5 U. 12.00- 17.00
tors 10/8 kl. 10.00- 11.00 Telefonmote
tis 26/9 kl. 12.00- 17.00
ons 15/11 kl. 12.00- 17.00
tis 12/12 kl. 12.00- 17.00

Vid samtliga moten ingar gemensam lunch, undantaget telefonmotet den
10 augusti.

16a.Tack
Styrelsen framforde ett stort tack till vice ordforande Lars Strannegard,
som efter dagens mote lamnar Kulturradets styrelse.

Vi protokollet:

4gn
,

e Westin

Justeras:

Bo Netz
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