ÅRSMELDING 2013 - 2014
LANDSFORBUNDET TEATRETS VENNER
Årsmeldingen omfatter arbeidet fra og med 30.04.13 til og med 10.03.14 siden
handlingsplanen for LTV vedtas på Årsmøtet som holdes i mars eller april.

Styret har bestått av:

Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Lise Hellandsvik, Ålesund
Marita Baugstø, Grimstad
Tone Folke Olsen, Molde
Nils Bjarte Lyssandtræ, Oppdal
Cate-Elin Mathisen Haga, Sør - Varanger
Marie Longva Danielsen, Teatrets Unge Venner Ålesund
Gunn Sønslien Bremer, Sogndal

Styret vedtok desember 2013 at Lise Hellandsvik velges som styreleder, og
Marita Baugstø som nestleder, fram til neste årsmøte. Før den tid vedtok
styret i mai at M. Baugstø påtar seg arbeidsgiveransvaret for daglig leder med
Cate Haga som bisitter. Dette som følge av at ingen funksjoner i styret ble
bestemt på årsmøtet da valgkomiteen ikke fant en kandidat som ville påta seg
ledervervet.
Cate-Elin Mathisen Haga trakk seg fra styret i august 2013 på grunn av sin
helsesituasjon. Marie Longva Danielsen rykket da opp som ordinært
styremedlem. Gunn Sønslien Bremer har fra januar hatt permisjon på grunn
sykdom. Styret per i dag utgjør 5 medlemmer.
Halldís Ólafsdóttir er ansatt som daglig leder i 40% stilling.
Forbundet har et arbeidende styre med delansvar for framdrift av
handlingsplan for inneværende periode. Styreleders arbeid er gjennomsnittlig
2 dager per uke, og nestleders 1 dag per uke i tillegg til styrets samlede
arbeidsinnsats. Arbeidsutvalget har ukentlig møter og består av styreleder,
nestleder og daglig leder.
Det er avholdt 10 styremøter, fra april t.o.m mars, hvorav 8 er telefonmøter.
2 fysiske styremøter ble holdt under årsmøtet og ved styreseminaret i
november.
84 saker er behandlet.
Årsmøtet ble avviklet på Riksteatret i Nydalen, Oslo 21. april 2013. Program
for helgen var omvisning på Dansens Hus med påfølgende middag på
Scandia Vulkan fredag. Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og
orkesterforening (NTO) åpnet lørdagens program med et
”inspirasjonsforedrag”. Deretter fikk vi en gjennomgang av samarbeids - og
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rabattavtaler inngått i året som gikk ved representanter fra Riksteatret, Teater
Innlandet, Oslo Nye Teater og Dansens Hus. Etter lunsj ble det omvisning på
Riksteatret og kunstnerisk innslag ved NAVID, introdusert av Ellen Horn. Siste
økt var avsatt til gruppearbeid med tema ”Veien Videre”. Medlemmene kom
med forslag til fremtidige satsningsområder i LTV, samt andre praktiske råd til
forbundet sentralt.
Av 17 lokalforeninger møtte 11. En økning fra i fjor, hvor 6 deltok.
Teatrets Unge Venner (heretter kalt TUV), var representert ved styreleder og
to styremedlemmer fra henholdsvis Gjøvik, Ålesund og Sandnes. TUV
Hadeland var representert med 1 styremedlem.
Landsforbundet Teatrets Venner utlyste vervekampanje ved årsskiftet som
varte fram til årsmøtet. Kari Olsen Nordhagen gikk av med seieren for
kollektiv innmelding i Teatrets Venner Innlandet, med 16 medlemmer fra
Vardal Bygdekvinnelag.

LOKALFORENINGER
1 ny forening er tilsluttet LTV i løpet av 2013/2014:
• Foreningen Drammens Teater
Landsforbundet har med dette tilskuddet en tilnærmet fordobling av antall
medlemmer; fra 2404 medlemmer ved årsskiftet 2013, til 4648 ved årsskiftet
2014.
Av 20 medlemsforeninger er det 16 aktive foreninger.
De ”passive” foreningene har lav eller ingen aktivitet av ulike årsaker.
LTV følger opp lokalforeningene med to reiser i året. Forbundet er interessert i
foreningenes organisering og aktivitet i tillegg til utfordringer og behov. Deres
erfaringer gir grunnlag for hvordan daglig leder kan inspirere og bistå andre
lokalforeninger. Daglig leder orienterer om medlemsfordeler og aktuelle saker
i forbundet.
Besøk 2013:
• Granvin Kulturhus, Seljord - oktober*
• Venner av Asker kulturhus - november
*Granvin har tidligere hatt teatervenner tilknyttet kulturhuset. Daglig leder kom med
tilbud om bistand til ny oppstart. Planen var å verve teatervenner i forbindelse med
en forestilling fra Riksteatret høsten 2013. Det viste seg at tid og ressurser ikke
strakk til. Granvin kulturhus melder fra til forbundet når tiden er moden for å etablere
teatervenneforening igjen.

Lise Hellandsvik og Tone Folke Olsen har arbeidet for oppstart av
teatervenneforeninger i Møre og Romsdal. I kraft av styremedlemskap i LTV
ble arbeidet innlemmet i handlingsplan 2013/2014. Under Teaterfesten i
Molde i mars arrangerte de møteplass for potensielle "ildsjeler” som var
invitert med av kulturhusledere i Møre og Romsdal. Foreningen Drammens
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Teater, Kulturhusets Venner Oppdal og Ålesund Teaterforening deltok også.
Det var stor interesse for teatervennarbeidet, og størst der Riksteatret og
Teatret Vårt er på besøk. Molde tilbyr alle foreninger, og andre som vurderer å
etablere nye forening, å komme til Molde for erfaringsutveksling. Neste
nettverkssamling finner sted i Ålesund under Høstscena 2014.

TEATRETS UNGE VENNER
TUV deltok på ASSITEJ FESTIVALEN i Kristiansand i oktober 2013*. Reiseog opphold ble dekket av tilskudd fra Bergersens Allmennyttige Stiftelse og
Gjøvik vgs. Ungdomsgrupperingene uttrykte glede over å samles, delta på
seminarer og se forestillinger rettet mot dem som målgruppe.
* http://assitej.no
Festivalbesøket ble kombinert med et møte med dramalærer Ellen Kalvenes
som var interessert i å dra i gang ungdomsforening ved Musikk, Dans og
Drama-linjen ved Vågsbygd vgs. Prosjektleder og de unge delte sine
erfaringer om oppstart, aktivitet og verving for etablering av ”TUV
Kristiansand”.
Teatrets Unge Venner Trøndelag Teater er per d.d. under planlegging.
Styremedlem i LTV Nils B. Lyssandtræ og tidligere TUV medlemmer Sarah
H.C. Ystanes og Vilde T. Urkedal, bistår Teatrets Venner Trøndelag Teater
under etableringen. Henvendelser om å bistå MDD-linjer i Moss og Halden for
oppstart, kan dessverre ikke følges opp uten friske midler. Prosjektleder har
sagt seg villig til å følge opp eksisterende TUV grupperinger, også for
kommende år.

PILOTPROSJEKT 2010 -2013
Les vedlagt ”Sluttrapport med evaluering av pilotprosjekter 2010-2013” av
Ingjerd Løchen.

REPRESENTASJON OG MARKEDSFØRING
Riksteatrets halvårlige seminarer er en møteplass for arrangører,
kulturhusledere og forbundet sentralt og lokalt. Daglig leder deltok på
høstsamlingen 2013. LTV hadde ikke midler for reise- og opphold for
styremedlemmers deltakelse. På en av de neste samlingene ønsker styret å
synliggjøre forbundet med stand, trykksaker og roll-up. Det er gledelig at
representanter fra lokalforeningene kan delta på Riksteatrets vårsamlinger.
Da lanseres programmet for høsten som inkluderer ”dypdykk” i kommende
forestillinger.
Daglig leder kunne ikke reise til Teaterseminar i Odense, arrangert av
Danmarks Teaterforeninger, av økonomiske grunner. Styret ønsker mer
kjennskap til hvordan søsterorganisasjonener i Norden driver sitt
teatervennarbeid og vil derfor prioritere støtte til reise- og opphold ved neste
anledning.
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Daglig leder har blant annet deltatt på:
• Norsk Publikumsutviklings årskonferanse
• Kulturrådets årskonferanse

POLITISKE SAKER
• Utdrag av innspill til ”Kulturløftet 3” ble sendt skriftlig den 26. juni:
Frivillige trenger en solid infrastruktur med kvalitet; en administrativ
grunnmur som fremmer deres interesser og behov. Landsforbundet
Teatrets Venner ivaretar teatervenneforeningene; den lokale grunnmuren
av frivillige som arbeider for rekruttering av nye publikummere.
•

Høringsuttalelse til ”Kulturutredningen i 2014” ble levert 1. juli.
Temaene LTV utdypet var:
Scenekunsttilbud i hele landet, Kultur for barn og unge, Frivillighet,
Mangfold og Inkludering.

•

Oppland fylkeskommune startet en evaluering av Teater Innlandet (TI)
høsten 2013. Teatersjef Janne Langaas henvendte seg til kunstnere og
institusjoner som har samarbeidet med regionteatret for støtte. LTV bidro
med et notat som beskrev samarbeidet med TI i perioden 2010 - 2013 om
publikumsbygging i Hedmark og Oppland.

•

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget mottok mail fra styret om
konsekvensen av det store kuttet i ”vår” post i Kulturrådet. Mail ble signert
av styremedlemmene i kraft av å være ledere for lokalforeninger i
forbundet. Vi fikk umiddelbart svar fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe og
kulturkomitémedlem Arild Grande som delte vår bekymring.

INFORMASJONSARBEID
• Forbundet sender lokalforeningene minimum to nyhetsbrev i året.
• www.ltv.no er oppgradert med hensyn til innhold. Beskrivelse av
forbundets politiske rolle er ytterligere spisset. Nyhetssaker legges
kontinuerlig inn slik at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.

SAMARBEIDSPARTNERE
Landsforbundets samarbeidspartnere er primært Riksteatret og
regionteatrene, men også kommunale og regionale kulturadministrasjoner
som kulturhus via medlemsforeningene. Konkret kan det vises til samarbeidet
med regionteatrene Teatret Vårt (Molde), Teater Innlandet
(Hedmark/Oppland) og landsdelsscenen Trøndelag Teater som alle har
teatervenneforeninger tilknyttet LTV.
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Rabattordninger ved regionteatre
Daglig leder har ikke prioritert arbeidet for rabatterte billetter i denne perioden.
Derimot har det blitt ”forhandlet” fram avtaler ved enkeltbesøk på teatre for
foreninger som har henvendt seg til daglig leder.
Sceneromavtalen
Sceneromavtalen har vært et ledd i LTVs handlingsplan 2013 -2014
vedrørende mål om å ”samarbeide med frie scenekunstgrupper” samt ”et
bredt scenekunsttilbud i hele landet”. I korthet var prosjektet et forslag til et
distribusjonsnettverk hvor frie grupper kan søke alternative inne- og uterom
hvor de kan vise forestillingene sine, i tillegg til kulturhus og teatre. Søknaden
fikk avslag i oktober. Det til tross for at sentrale aktører i scenekunstfeltet;
Danse- og Teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Forbundet for Norske
Dansekunstnere støttet søknaden.
Norsk teater– og orkesterforening (NTO)
Morten Gjelten og daglig leder i LTV har møter om scenekunstutredninger,
sentrale og regionale politiske drøftinger og forslag som vil kunne føre til
reduksjon av scenekunsttilbudet ved distriktenes spillesteder. I anledning
årsmøte 2013 oppfordret Gjelten LTV om å komme med innspill til mulige
samarbeid med NTO. Forbundet har fremmet forslag om en mulig
”Publikumspris”. Daglig leder og Gjelten er per d.d. i dialog om dette.
Riksteatret
RT huser forbundets sekretariat/kontor som støtter aktivt opp om forbundets
mål og arbeid. Daglig leder får dekket halvparten av reiseutgiftene på 2 årlige
turnépremierer der det finnes en teatervenneforening. LTV hadde ikke vært
operasjonsdyktige uten Riksteatrets velvillige støtte til sekretariatsfunksjon og
takker teatersjef og markedsavdeling for godt samarbeid.
Forbundets fokus på å søke samarbeid og allianser med andre aktører innen
scenekunstfeltet og det scenekunstpolitiske miljøet, har gitt oss mer
påvirkningskraft og bedre synliggjøring av vårt overordnede formål.

ØKONOMI:
Driften fra 01.01.13 til 01.01.14 har gått med underskudd på kr. 5 124.
Egenkapitalen er på kr. 26 232. Det ble i budsjettsøknad for 2014 søkt om
utvidet beskjeftigelsesgrad på daglig leders stilling til 60% og prosjektmidler til
videreføring av TUV- satsningen; total søknadssum kr. 554 000.
Men det foreliggende statsbudsjettet ble det en betydelig nedskjæring i
Kulturrådet. LTV var ett av flere tiltak som fikk et betydelig kutt i sin bevilgning.
Forbundet fikk driftstøtte på kr. 326 000 for 2014, dvs. kr. 45 000 mindre enn i
2013. Styret vil for kommende år undersøke flere finansieringskilder for å
skape større handlingsrom for forbundets arbeid.
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EKSTERNE MØTER OG REPRESENTASJON
Daglig leder
Etter årsmøte 2013
07.05 Scenekunnskap Chat Noir – Kulturutredningen 2014: Forslag til tiltak
13.05 Riksteatrets Vårsamling
28.05 Årsmøtekonferanse Norsk Publikumsutvikling, Bergen
09.06 Hedda prisutdeling
11.06 Innspillsmøte Kulturløftet 3
26.06 Møte med Morten Gjelten om publikumspris Hedda
27.08 Møte med samarbeidspartnere - Sceneromavtalen
29.08 Møte med NTO, NoDa, NSF, DTS og Scenekunstbruket om Sceneromavtalen
25.09 Møte med leder TV Trøndelag Teater og TUV representanter Sarah Ystanes
Vilde T. Urkedal, Trondheim
8-9.11 Styreseminar i LTV
13-14.11 Kulturrådets årskonferanse
19.11 Møte med Venner av Asker Kulturhus
26-27.11 Riksteatrets arrangørseminar
2014
13.01
14.01
16.01
13.03

Møte med personalsjef Riksteatret vedr. LTV årsmøte 2014
Deltakelse på Topplederkonferanse Frivillighet Norge
Møte med personalsjef og produksjonssjef Riksteatret vedr. årsmøte 2014
Møte med Morten Gjelten - Heddapris

SLUTTKOMMENTAR
LTVs samarbeidsprosjekt med Teater Innlandet er avsluttet. Forbundet har
maktet å finansiere framdrift av pilotene Teatrets Unge Venner og
Satellittforeninger i prosjektperioden 2010-2013 uten friske midler. Ingjerd
Løchen har vært en drivkraft i dette arbeidet, også etter at hun gikk ut av
styret. Hun mottar ikke vederlag som prosjektleder for Teatrets Unge Venner.
Styret i Landsforbundet Teatrets Venner er stolte av å kunne konkludere med
at TUV har vært et særskilt vellykket prosjekt for å få flere unge til å oppsøke
teatre og andre arenaer for scenekunst. Forbundet har med det gitt et viktig
bidrag til publikumsutvikling i en aldersgruppe som har blitt sett på som
vanskelig å nå. Vi ser at vårt tiltak har fremmet denne kommunikasjonen og at
de unge har fått en sterkere stemme inn til sitt teater eller kulturhus.
Etter et formidabelt kulturløft de senere år, er det ifølge styret grunn for å
skjerpe rollen som politisk ”overvåker”. Forbundet skal følge med, og reagere
deretter, hvis bevilgninger til institusjonsteatrene og det frie scenekunstfeltet
reduseres.
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Oslo, 12. mars 2014

____________________
Lise Hellandsvik
Styreleder

__________________
Halldís Ólafsdóttir
Daglig leder

___________________
Marita Baugstø
Nestleder

____________________
Tone Folke Olsen
Styremedlem

___________________
Nils Bjarte Lyssandtræ
Styremedlem

____________________
Marie Longva Danielsen
Styremedlem

__________________
Gunn Søimer Bremer
Varamedlem
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