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Plats: Landstingets kansli, videokonferensrummet 

Närvarande: Rune Backlund (C), via telefon 
Lilian Sjöberg-Wärn (M), via telefon 
Carina Ödebrink (S) 
Jarl Karlsson (S) 
 
Övriga: 
Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör 
Jörgen Lindvall, kulturchef 
Birgitta Romedahl, kulturhandläggare 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

Ej närvarande: Anders Pansell (KD) 

§ 79 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Jarl 
Karlsson. 

§ 80 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag med 
tillägg av en informationspunkt angående datum för 
överläggningar med Kulturrådet.    

§ 81 
Dnr 
RU11- 
0032 

Bidragsansökan – Vätterbygdens Folkmusikförening 
Vätterbygdens Folkmusikförening ansöker om 70 000 
kronor för genomförande av ”Spelmansstämma i 
adventstid”. Denna äger rum på Kulturhuset Pigalle i 
Nässjö. Tidigare har stämman ägt rum på Jönköpings läns 
museum, som på grund av renoveringen inte kan hålla den i 
år.  
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 70 000 kronor till Vätterbygdens 
Folkmusikförening. 
 
Utdrag: Vätterbygdens Folkmusikförening 

§ 82 
Dnr 
RU11- 
0025 

Omprövning av bidrag – ”Bakom det yttre” 
Föreningen ”Bakom det yttre” ansöker om 200 000 för 
genomförande av ett teatraliskt seminarium med dans och 
musik som huvuduttryck.  
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Ansökan behandlades i Regionala utvecklingsdelegationen 
2011-05-16 och då beviljades 125 000 kronor under 
förutsättning att Kulturrådet beviljade minst samma summa. 
Föreningen har nu fått avslag från Kulturrådet och ansöker 
nu igen hos Regionala utvecklingsdelegationen med en 
minskad budget. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att anslå 125 000 kronor till föreningen ”Bakom det yttre”. 
 
Utdrag: Föreningen ”Bakom det yttre” 

§ 83 Kursinbjudningar 
• Länsmusikens resa till Berlin 6-9 september 

Beslut: Anders Pansell deltar om möjligt i resan 
• Dialogmöte om styrelsen förändrade roll i 

Stockholm 18 oktober, arrangör är Svensk 
scenkonst, Länsteatrarna i Sverige och 
Länsmusikens samarbetsråd 
Beslut: Rune Backlund och Carina Ödebrink deltar i 
mötet.    

 
§ 84 

 
Möten med Kulturrådet 
Jörgen Lindvall informerar om att den 27 juni har man ett 
tjänstemannamöte med representanter från Kulturrådet 
angående Kulturplanen. 
Föreslaget datum för överläggningar med Kulturrådet, 
landstingsråden och Regionala utvecklingsdelegationen är 
22 eller 24 augusti. 
Vid dialogen med Kulturrådet och SKL har delegationen 
tidigare utsett Rune Backlund och Jarl Karlsson för att 
representera delegationen vid ett möte i Växjö, detta möte 
är flyttat från 8 sep och kommer förhoppningsvis att äga 
rum 5 oktober. 
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Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

Rune Backlund Jarl Karlsson 
 

 
 

 


