
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2021-02-18

Tid: 18.15 - 20.00.

Plats: Konferensrummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt verksamhetsproducent.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Dan Lennartsson och Gunilla Skoog samt på länk

Malin Martinsson.

Suppleanter: På länk:Annie Gryth, Clemens Malmberg, Pernilla Andersson och Moa

Rolfsdotter.

Anställda: Povel Andersson.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleanter: Jonas Håkansson.

Clemens ersätter Elna.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Gunilla Skoog,

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor: Försäljning av stolar och ABF.

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 20-12-10 gicks igenom och godkändes med ett förtydligande av punkten

Husmöte.

§5. Uppstart av basverksamhet vecka 9.

Det är viktigt att vi kan starta upp det vi kan pandemi-mässigt vad gäller lokaler och storlek

på grupper. Ingen aktivitet är aktuell i Olofström just p.g.a. problem med lokaler.

Barngrupper kommer att göra Sommarlovsmorgon på Kastellet under ledning av Annie

Gryth och Johan Jansson.

Grupperna kommer att delas i två med en ledare per del och någon grupp kan bestå av upp

till 9 deltagare men detta fungerar om man använder sig av Smedjan eller Vita lokalen.

Ledarna är informerade och startar vecka 8 med brev till samtliga deltagare.

Man håller en kvart för byte mellan grupperna som samlas ute och använder alternativa

ingångar till de olika lokalerna.

Vill man pausa sitt deltagande i verksamheten så går detta bra.

Ett schema för verksamheten organiseras av Povel och Sofia.

I Smedjan behövs mattan läggas på plats och en filminspelning är på gång, vilket medför att

en del ljus kommer att hängas upp.
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Beslut I: Styrelsen beslutar att köpa in 2 mindre värmefläktar till Smedjan.

Beslut II: Styrelsen beslutar att erbjuda de ungdomar som går sista året på gymnasiet ett

extra år eftersom de inte fått möjlighet till någon slutproduktion p.g.a. pandemin.

§6 Sommaren 2021.

● Det blir ingen sommarteater i år då omständigheterna är alltför osäkra och vi försöker

få till någon annan verksamhet. De som är inblandade verkar tycka att det är bra att

det hela är bestämt och Povel meddelar den tänkta ensemblen.

● Peter Bäckström är intresserad av någon alternativ verksamhet, vilket kräver ett ett

nytt avtal med honom. Vi beräknar att vi kan “få ut” c:a 320 timmar för de 90 000 kr

som betalats ut och Teatersmedjan avgör vad som skall göras och på förslag finns

regiutbildning och skrivarkurs. Detta kommer att diskuteras närmare på APT-möte

den 4:e mars.

● Sommarteater 2022 (Stormen). Denna produktion bör vi börja diskutera redan i vår

med budget-gruppen inkopplad på den ekonomiska delen. Det kommer att bli samma

ensemble om de fortfarande är intresserade...

§7. Årsmöte - nytt datum 21-03-28.

Det är en fördel om samtliga deltagare har en egen dator och Malin kollar vilka applikationer

som kan behövas i samband med Povel.

Kallelse skickas ut den 25:e februari med länk till hemsidan där aktuella dokument är

tillgängliga fr.o.m. 14:e mars. Motioner skall vara inne 1 vecka innan årsmötet.

Föranmälan till årsmötet krävs.

Beräknat resultat för 2020 blir c:a 294 000 kr och budgetarbete har startats upp av Povel och

skickas ut till Sanne och Dan i kommande vecka. Kanske behövs även en tilläggsbudget i

augusti.

I samband med verksamhetsstarten bör vi också rikta ett tack till alla som stöttat

Teatersmedjan under pandemin.

§8. Personalgruppen.

5 anställningsintervjuer har genomförts och Sofia har deltagit på dessa. Vårt 1:a handsval blir

Caroline Blomqvist som anställs på 50 % (övrig tid är hon tjänstledig). Resterande 50 %

kommer att användas till behovsanställningar.

Povel och Sofia beräknas få en lön på 26 600 kr/månad efter höjning och betalas ut

retroaktivt från 1:e december.

Beslut: Styrelsen beslutar att anställa Caroline Blomqvist på 50 % som vikarie för Sofia

Prytz från 21-03-15 till 21-12-31 med möjlighet till förlängning. Besked om ev. sådan skall

meddelas senast 21-10-31.

Lönen blir 26 200 per månad räknad på heltid.

Gunilla meddelar Caroline styrelsens beslut.
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§9. Övriga frågor.

● Försäljning av de fasta stolarna från Svarta lokalen. Föreslaget pris för dubbelstolar

400 kr och trippelstolar 500 kr. kan man sälja via Facebook och ta betalt med Swish?

Gunilla lägger ut stolarna på Blocket.

● ABF håller årsmöte (digitalt) den 27:e april. Vi bordlägger frågan till nästa möte.

§10 Kommande möten.

Arbetsutskottet torsdag 17/3 kl. 16.30

Styrelsemöte 25/2 kl. 18.15 - 20.15.

Årsmöte söndag 28/3 kl. 15.

§ 11. Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Gunilla Skoog

……………………………………. ……………………………………….
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