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Protokoll

Narvarande Ulrika Stuart Hamilton, ordfOrande
Kjell Englund
Malena Ernman
Aris Fioretos
Staffan Forssell, generaldirektor
Ann-Sofie Koping Olsson
MAns Wrange

Anmalt forhinder Bo Netz
Anna Sparrman

Ovriga Signe Westin, sekreterare
narvarande Alan Deswar, personalfaretradare ST

Maria Lewenhaupt, personalfOretradare Saco
Gun-Britt Alnefelt, pkt 5

Love Ander, pkt 8

Magnus Bostrom, pkt 6, 7, 8, 14
Lotta Brilioth Biornstad, pkt 6, 7, 8

Stefan Johansson, pkt 5, 6, 7, 8, 9
Veronica Lamppa Lonnbro, pkt 6, 7, 8

Monica Ragnar Oberg, pkt 6

Anna Tomqvist, pkt 6, 7

1 Faststallande av foredragningslista
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde fOreslagen faredragningslista. Till punkt 14, Ovriga fragor,
anmaldes diskussion om kultursamverkansmodellen infOr fordelning 2018.

2 Val av justeringsperson att jarnte ordforanden justera dagens
protokoll
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Kjell Englund jarnte styrelseordforanden ska justera
dagens protokoll.
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3 Fraga om eventuella jay
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades att inga jay foreligger infOr dagens beslut.

4 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart. Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2017:2 lades till handlingarna.

5 Internrevisorns granskning av ekonomiadministrativa rutiner Bilaga 1

inom Kulturradet
Foredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om internrevisorns granskning och beslutade i enlighet
med bilaga.

6 Kulturradets firsredovisning for 2016 Bilaga 2

Foredragande: Monica Ragnar Oberg, Anna Tornqvist

Styrelsen diskuterade utsant material och beslutade faststalla Arsredovisning fOr
2016.

7 Verksamhetsplan, budget och riskanalys for 2017 Bilaga 3

Fdredragande: Staffan Forssell, Anna Tarnqvist

Styrelsen diskuterade utsant forslag och beslutade att faststalla
verksamhetsplan, budget och riskanalys for 2017 i enlighet med bifogat beslut.

8 Budgetunderlag 2018- 2020
Foredragande: Love Ander

Styrelsen diskuterade utsant material och beslutade att anta. Budgetunderlag
2018 -2020, med beaktande av de synpunkter som lamnades under motet.

En diskussion fordes om Finlands system for medfinansiering av EU-projekt.
Kansliet ska Aterkomma till styrelsen i fragan.

Budgetunderlaget ska lamnas till regeringen senast den 1 mars.

9 Lokalforsodning
Foredragande: Stefan Johansson

Styrelsen informerades om KulturrAdets lokalforsorjning.

Styrelsen informerades om Kulturradets hyresforhandlingar med de
kvarvarande hyresvardarna Svenska Filminstitutet (SFI) och Atrium Ljungberg.
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Totalt har respektive hyresvard traffat kansliets representanter med
konsultfirman Tenant & Partner minst tre ganger vardera. BAda hyresvardarna
har redogjort fbr vilken arshyra det skulle bli om ett sexarsavtal tecknas. Tenant
& Partner har beclomt kostnaderna fOr evakuering om hyresgastanpassningar
ska utforas i Filmhuset eller om flytt och nya installationer ska ske pa.

Textilgatan. Det AterstAr nAga forhandlingsfragor med Svenska Filminstitutet
vad galler hyresgastanpassningarna som irate kan genomforas helt och hallet
sommaren 2017, vilket varit utgangslaget i forhandlingarna fram till februari.
Istallet mAste byggarbetena delas upp pa tva tillfallen. Generaldirektoren ska
senast 31 mars 2017 ha ingatt ett hyresavtal fcir perioden 2018-2023.

Styrelsens ordforande kommer att hAllas informerad.

10 Pagfiende oversyn och utveckling av Kulturradets
bidragsgivning
F5redragande: Stefan Johansson

Styrelsen informerades om pagaende utvecklingsprojekt.

11 Kansliets rapport till styrelsen
F5redragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella fragor pa Kulturradet.

12 Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer,
personalstrateg, arbetsgrupper och juryn for Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne
F5redragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om beslut enligt utsanda fOrteckningar.

13 Aktuella rapporter och remisser
FOredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser enligt fOrteckning.

Styrelsen informerades om betankanden som innehaller forslag av principiell
vikt for KulturrAdet. Det noteras att kansliet kommer att ha kontakt med
styrelsen betraffande foljande remisser:

En inkluderande kulturskola pa egen grund (SOU 2016:69), 2017-03-15
(Malena Ernman, Anna Sparrman).

Slutbetiinkande: For Sveriges landsbygder — en sammanhcillen politik for
arbete, &Mbar tillvaxt och viilfard (SOU 2017: 1) 2017-03-22 (Kjell Englund).
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Betraffande yttrande over En grdnsaverskridande mediepolitik (SOU 2016: 80),
2017-03-15 lyfte styrelsen betydelsen av kulturbevakning.

14 Ovriga fragor — Kultursamverkansmodellen
Foredragande: Staffan Forssell, Magnus Bostriim

Styrelsen informerades om behovet av langsiktig planering infOr 2018 ars
beslut om regional kulturverksamhet. Under 2015 och 2016 har styrelsen och
samverkansradet vid ett flertal tillfallen diskuterat prioriteringar.
Diskussionerna har resulterat i tre utgangspunkter fOr prioriteringar som syftar
till att Oka tillganglighet och skapa forutsattningar fOr okad kvalitet och
fornyelse inom den regionala kulturverksamheten: Ta tillvara digitaliseringen
och teknikens mojligheter, utveckla den regionala infrastrukturen samt ge
utrymme till konst- och kulturomraden med en svag regional struktur.
Diskussionerna har ocksa resulterat i att upp till tva procent av anslaget i dess
helhet kan komma att omprioriteras fOr aft kunna mota satsningar som
langsiktigt verkar i ovan namnda riktningar.

Styrelsen uttalade som sin aysikt aft ovan beskrivna prioriteringar ska galla for
beslut om medel till regional kulturverksamhet 2018.

15 Kommande styrelsemoten
Nasta styrelsem8te ager rum onsdagen den 17 maj kl. 12.00- 17.00

Kommande styrelsemoten 2017:

Torsdag den 10 augusti, telefonmote. Styrelsen beslot andra tiden till kl. 13-14,
fran den tidigare annonserade tiden 10-11.

Styrelsen uppdrog at kansliet att undersoka fOrutsattningar f6r aft andra
sammantradesdagar under hosten, och aterkomma med besked om resultatet.

Vid .rotokol - t: Justeras:

gne Westin Kj 1 Engl d

wAittiLe.chtut hie&
Ulrika Stuart Hamilton, ordfOrande


