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Protokoll för Förbundsfullmäktige för Norrlands Nätverk för Musikteater
och Dans
Tid:
Plats:
Lokal:

Tisdag den 19 maj, kl 15.00-15.30
Landtingshuset, Luleå
E2

Närvarande:

Hans Hedlund, Västernorrland, ordf.
Maria Stenberg, Norrbotten
Margareta Dahlén, Norrbotten
Peter Olofsson, Västerbotten
Anna Hildebrand, Jämtland/Härjedalen
Ann-Marie Johansson, Jämtland/Härjedalen
Erik Lövgren, Västernorrland

Övriga närvarande:

Tomas Wennström, NMD koordinator, sekreterare

Ärenden:
§1

Val av protokolljusterare
Fullmäktige beslutade
att utse Maria Stenberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2

Fastställande av föredragningslistan
Fullmäktige beslutade
att fastställa utsänd föredragningslista.

§3

Protokoll från föregående förbundsfullmäktige 27 feb. 2014 (bilaga)
Fullmäktige beslutade
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§4

Rapporter från styrelsemöte och möte med konstnärliga ledare
NMDs koordinator Tomas Wennström informerade om styrelsemötet 12 maj 2015 och
vad som händer och sker på de olika ensemblerna inom NMD:
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NorrlandsOperan har spelat och turnerat med Mozarts ”Figaros bröllop” i de fyra
norrlandslänen. Under hösten 2015 kommer NO att sätta upp ”Rigoletto” i regi av
Kristofer Steen som 2012 regisserade ”La Bohème”. Under våren 2016 planerar NO att
genomföra en NMD-turné vars program inte är helt klart ännu. NO har också planer på
att genomföra en ”tonsättarweekend” och konserter med Mats Larsson Gothes verk
”Poets and Prophets” och ”Blanche & Marie”. Dessutom planerar man att sätta upp en
familjeversion av ”Den listiga lilla räven” med en barnkör av av Leos Janácek och i regi
av Linda Mallik som nu regisserade Figaros bröllop.
Norrdans har under våren fortsatt sin turné med "À la Carte Norrdans", som består av
tre olika dansstycken; ett äldre verk av Mats EK ”Pas de Dans”, ett omarbetat verk av
Yossi Berg och Oded Graf ”Black Fairytale” samt ett helt nyskapat verk ”I went out
some nights” av Anthony Missen. Premiären äger rum den 12 mars i Härnösand.
Norrdans har också börjat söka ett närmare samarbete i Norrbotten och
NorrlandsOperan genom nätverket ”Dans i Norr”. Till hösten 2015, i samband med att
ND firar sitt 20-årsjubileum, sätter man upp ett nybeställt orkester- och dansverk som
bygger på boken ”Lille prinsen”. Dessutom kommer Norrdans att medverka på med
dans stycken av Mats Ek på dansfestivaler i Stockholm och Uppsala. Under sommaren
återvänder också ordinarie danschefen Mira Helenius Martinssons från sin
föräldraledighet.
Estrad Norr har under hösten 2014 haft premiär med ett nyskrivet musikteaterverk
”Utanförskapet” av Fredrik Westin och Roger Rådström. Det är en föreställning som
blandar klassisk och rockmusik och som i första hand vänder sig till en ung publik. Den
har också att spelats på några orter under våren 2015. Estrad Norr under hösten att sätta
upp och spela ännu ett nyskrivet sång- och musikverk ”Karlsson på taket” som baseras
på Astrid Lindgrens berömda bok. Det är en musikföreställning som i första hand
vänder sig till låg- och mellanstadiet. Under våren 2016 planerar Estrad Norr att sätta
upp ett slags ”interaktiv opera” i samarbete med Malin Hülphers som är både regissör
och sångpedagog och där barnen i publiken kommer att medverka. Under hösten 2016
planerar också Estrad Norr att sätta upp ett nyskrivet verk tillsammans med Samiska
teatern i Mo i Rana och Frode Fjellheim.
Piteå Kammar/kyrkoopera kommer under hösten att sätta upp ännu ett nyskrivet
verk, ”Boris Christ” av Daniel Pedersen (libretto) och Marcus Fjellström (musik) som
båda också har anknytning till Västerbotten. Handlingen kommer att utspela sig på en
filmduk och musiken kommer att variera från akustiskt till elektroniskt och innehålla en
blandning av både digitalt och ”live”. Under 2016 har man planer på att sätta upp
”Stilla min eld” av Nicolai Dunger, svenskt musiklivs främsta genrebändare. ”Stilla
min eld” beskrivs som en ”livefilmopera” och musiken kommer att komponeras av Jan
Sandström, tonsättare, född i Vilhelmina och professor i musikalisk gestaltning vid
Luleå tekniska universitet och som bara för någon dag sedan blev invald som medlem i
Musikaliska akademin. Tomas Isacsson, som är PK:s konstnärliga ledare kommer att
vara tjänstledig ett år för att återgå som musiker i en ensemble i Norrbottensteaterns
uppsättning av Bertolt Brecht ”Tolvskillingsoperan”.
Fullmäktige beslutade
att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna
§5

Mål och arbetsplan för NMD 2016 (bilaga)
Fullmäktige beslutade

3
att med godkännande fastställa de av styrelsen föreslagna Inriktningsmål och
Arbetsplan för NMD 2016
§6

NMD:s budget och verksamhetsbidrag för 2015/Modellen för fördelning av
verksamhetsbidraget
Den 12 maj beslutade NMDs styrelse att lämna ett förslag till budget för 2016 som ska
ligga till grund för ansökan om administrativt bidrag från respektive landsting/region.
I budgeten föreslås att koordinatorns anställning fortsatt är 60 % av heltid och i övrigt
inga förändringar vad gäller NMD:s uppdrag enligt förbundsordningen. Den
administrativa budgeten för 2016 föreslås få en total omslutning på 800 000 kronor. I
enlighet med fullmäktiges beslut den 19 maj 2014 bidrar landstingen/regionerna med ett
administrativt bidrag om 200 000 kronor, förutom Regionförbundet Västerbotten som
bidrar med 195 000 kronor.
NMDs styrelse ansöker om ett likvärdigt administrativt anslag om 200 000 kronor från
vart och ett av landsting/regionerna.
NMDs styrelsen föreslår också i budgeten att NMD hos Regionförbundet Västerbotten
söker ett statligt verksamhetsbidrag för 2016 med 11 000 000 kr. Motivet till höjningen
är att kompensera för de senaste årens kostnadsutveckling.
NMDs förbundsfullmäktige beslutade

§7

-

att anta den av NMD-styrelsen föreslagna budgeten för 2016

-

att bevilja NMD ansöka om 200 000 kronor som administrativt bidrag från vart och
ett av landstingen i Norrbotten och Västernorrland samt Region Jämtland
Härjedalen och Regionförbundet Västerbotten för år 2016

-

att hos Regionförbundet Västerbotten söka ett statligt verksamhetsanslag för 2016
med 11 000 000 kr

-

att förlänga 2013 års överenskommelse om verksamhetsbidraget mellan
Kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) och
Region Västerbotten att också gälla 2016

-

att inte göra någon förändring av fördelningsmodellen för år 2016

Val av ersättare och vice ordförande
Förbundsfullmäktige beslutade
att bordlägga valen av två ersättare som har avsagt sig sitt uppdrag i NMDs styrelse
att välja Peter Sedlacek, Umeå, till ersättare för ordförande i NMDs styrelse

§8

Nästa sammanträde
Fullmäktige beslutade
att nästa fullmäktigesammanträde sker i samband med Norrlandstingets regionförbunds
möte i Västernorrland den1-2 december 2015
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§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justeras

Tomas Wennström

Hans Hedlund

Maria Stenberg

