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LÄNSTEATRARNA I SVERIGE
}

Representerar 19 regionala scenkonstinstitutioner.

}

Vår vision är följande: Länsteatrarna i Sverige uppfattas och respekteras som en stark
nationell organisation med den professionella regionala scenkonsten i fokus. Föreningen har
en direkt påverkan på den nationella kulturpolitiken.

}

Länsteatrarna är en stark nationell kulturpolitisk aktör för den professionella regionala
scenkonsten i hela landet. Genom att stärka våra medlemmar gör vi tillsammans
scenkonsten tillgänglig och angelägen för fler människor. Så många som möjligt ska ges
tillfälle att uppleva professionell scenkonst, oavsett vem man är eller var man bor.

}

Länsteatrarna är den nationella organisationen för regional scenkonst i Sverige.
Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för
dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi driver medlemsfrågor och samverkar regionalt,
nationellt och internationellt. Genom vår nationella plattform i form av hemsida, nyhetsbrev,
gemensamma uttalanden m.m. vill vi synliggöra och förbättra villkoren för den regionala
scenkonsten.

}

Länsteatrarna har som mål att stärka organisationen och därmed medlemmarna. Vi har för
avsikt att stärka vår dialog med nationella aktörer, tex SKL och gärna i samarbete med
Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd.

}

Vår styrelse består av fem politiker och fyra adjungerade teaterchefer. Vår utgångspunkt är
en väl fungerande samverkan mellan politikerna i teatrarnas styrelser och teatrarnas ledning.
Länsteatrarna har ett kansli i Stockholm.

Länsteatrarnas styrelse:
Åsa Kratz (c) ordförande
Lena Carlbom (c) vice ordförande
Christer Mård (m) ledamot
Lennart Thörnlund (s) ledamot
Olof Walldén (s) ledamot

Linde Sjöstedt vd Länsteatrarna i Sverige
Kansli: SITE, Telefonplan, Stockholm
www.lansteatrarna.se
Gå in på vår hemsida här.

Adjungerade tjänstemän:
Michael Cocke konstnärlig ledare Örebro länsteater
Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland
Pelle Hanæus, konstnärlig ledare Regionteater Väst
Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern

REGIONAL MUSIK I SVERIGE (RMS)
}

Representerar 22 regionala musikinstitutioner.

}

Regional Musik i Sveriges vision: Regional Musik i Sverige musiksätter hela Sverige med både
bredd och spets och är musiken främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska
målen

}

Mål 1: Regional Musik i Sverige ska vara en regional, nationell och internationell plattform
för alla slags musik, där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling i samverkan med andra scenkonstaktörer.

}

Mål 2: Regional Musik i Sverige ska synliggöra, skapa synergier och samarbeten för sina
medlemsorganisationer.

}

Mål 3: Regional Musik i Sverige ska vara en nationell aktör i musik- och kulturpolitiska frågor
och ska synliggöra organisationen gentemot publik, bidragsgivare och olika institutioner och
nätverk, såväl inom som utom musiksektorn

}

Regional Musik i Sverige har med sina 22 medlemmar den största musikaliska verksamheten i
Sverige, både avseende spelplatser, antal konserter och publik. Vi når i stort sett alla svenska
medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt.

}

Regional Musik i Sverige har Barn & Ungdom som en dedikerad verksamhetsprioritet. Vi
svarar för professionell, högklassig kvalitet liksom konstnärlig förnyelse, med såväl bredd
som spets.

}

Regional Musik i Sverige är den största arbetsgivaren avseende frilansmusiker och det så
kallade fria musiklivet.

Styrelse:
Gunn Öjebrandt (kd) ordförande
Nina Björby (s) vice ordförande
Eva Johnsson (kd)ledamot
Fredrik Persson ledamot
Administrativt stöd och hemsideansvar
Ulrika Nilsson
Wermland Opera
Gå in på vår hemsida

Adjungerade musikchefer:
Jan Carlsson, ordförande Musik i Syd
Dag Celsing, direktör Västmanlandsmusiken
Dag Franzén, direktör Gotlandsmusiken
Kristina Nilsson, länsmusikchef, Norrbottensmusiken

LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD (LMSR)
}

Representerar 24 regionala medlemsmuseer.

}

Länsmuseernas samarbetsråds vision: Vi är en nationell branschorganisation som för
länsmuseernas talan på nationell nivå, samt utgör partner i nationella samarbeten med
motsvarande organisationer inom musik och teater.

}

Länsmuseernas samarbetsråd bedriver politisk påverkansarbetet för att stärka
länsmuseerna. Vi är en branschorganisation som existerar för att tillvarata länsmuseernas
gemensamma intressen. Vi bevakar, analyserar och agerar för den regionala
museiverksamhetens bästa.

}

Genom att driva länsmuseernas gemensamma frågor kan vi skapa bättre förutsättningar för
varje enskilt medlemsmuseum att utveckla sin respektive verksamhet. Vi lyssnar av våra
medlemmar och artikulerar gemensamma behov och önskemål.

}

Vår styrelse har bred politisk förankring och vårt arbetssätt är att utveckla och stärka
kontakter med departement, myndigheter och organisationer så som Riksförbundet Sveriges
museer, Landsantikvarie-föreningen, SKL, Länsteatrarna i Sverige och Regional Musik i
Sverige.

}

Länsmuseernas samarbetsråd är inte bara en organisation som arbetar med att påverka
politiker på deras arenor, vi utgör också en viktig arena för ett museipolitiskt samtal. Vi
fungerar som en plattform för kunskapsspridning och inspiration och är ett av få forum som
ger regionala kulturpolitiker möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

}

Samarbetsrådet ska tydliggöra och sprida idén om museerna som arena och kompetens- och
resurscentrum för allmänheten, civilsamhället, offentliga sektorn, näringslivet samt
utbildnings- och forskarvärlden. För detta krävs att man stärker varumärket den regionala
museiverksamheten.

Styrelse:
Yvonne Hagberg (s) ordförande
Inga Göransson (c) vice ordförande
Nils-Arne Bidsell (fp) ledamot
Kjell Gustafsson ledamot
Anders Lidström (s) ledamot
Morgan Lindqvist (m) ledamot
Torbjörn Lövendahl (s) ledamot
Conny Sandberg ledamot
Raymond Pettersson (c) ledamot
Pia Wårdsäter (s) ledamot
Gå in på vår hemsida.

Sekretariat:
Åsa Hallén
Nisse Hemmingsson
Hans Kindgren

