
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2021-01-21

Tid: 18.15 - 20.00.

Plats: Konferensrummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt verksamhetsproducent.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Dan Lennartsson, Malin Martinsson och Elna

Andersson.

Suppleanter: Jonas Håkansson (På länk:Annie Gryth, Clemens Malmberg, Pernilla

Andersson och Moa Rolfsdotter).

Anställda: Povel Andersson.

Frånvarande ledamot: Gunilla Skoog.

Frånvarande suppleanter:

Jonas Håkansson ersätter Gunilla Skoog.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Malin Martinsson.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreliggande skick.

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 20-12-10 gicks igenom och godkändes.

§5. Rapport från AU.

Diskussion om sommarens verksamhet, men mycket känns osäkert och närmare diskussion

kommer på ett separat möte torsdag den 11:e februari innan nästa AU. Till detta kallas

ordinarie ledamöter, personal och intresserade suppleanter, dock max. 8 personer. Kallelse

från Sanne 1 vecka innan.

En ny kassör vid namn Inger presenterades mycket kortfattat.

Från Region Blekinge finns inget krav på sommarteater i år utan detta får avgöras av våra

medlemmar.

§6 Rapport från husmöte.

Den främsta uppgiften just nu är att fastställa hur dessa möten skall fungera.

Regionteaterns VD var närvarande men fungerar mest som en form av försäljare…

Det fungerar  bra med Gunilla som vår representant och vi kommer att ordna förberedande

möten med oss, Musikforum och Sandelius. Denna grupp kan utökas med flera framöver.

Dialogen behöver återupptas då det finns många olika intressen vad gäller våra lokaler i
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Lokstallarna. Det finns inget fastställt antal möten som skall hållas men ett rimligt förslag

kan vara 5 möten per år.

§7. Ekonomi.

Först och främst så ser kassan just nu positiv ut.Våra anställdas insatser med

bidragsansökningar har gett bra resultat med c:a 400 000 kr i beviljad summa. Ett troligt

resultat för 2020 blir c:a 250 000 kr med justeringar av utgifter och inkomster till rätt sida av

årsskiftet. Alltså ett hyggligt utgångsläge inför 2021.

Vi har också fått mellan 60 och 70 nya stödmedlemmar i år.

Baker / Tilly utför i nuläget endast en mindre del av den ekonomiska administrationen och vi

gör själva mycket av jobbet. Den nya kassören kan kanske vara villig att sköta en större del,

vilket skulle kunna minska våra utgifter till Baker / Tilly. Avtalet med företaget skulle då

behöva ses över.

§8. Personalsituationen

Personalgruppen har haft ett bra och givande möte.

Povel kommer att ta över en del av Sofias uppgifter när hon går på barnledighet.

Vikarien för Sofia kommer använda halva sin tid till administrativa uppgifter och det är en

fördel om denna person redan finns i verksamheten. Ansökan till tjänsten går ut 1:e februari

och ett första urval görs av personalgruppen som sedan följs upp med intervjuer då någon

från styrelsen deltar.

Man har även funderingar om att man kan ta in resurser vid behov i olika projekt och man

kan dela uppgifter mellan de olika anställda.

Mer tydlighet behövs kanske vid presentationer och styrelsen skulle kanske få en egen

spalt/sida i Masken.

§9. Övriga frågor.

● Avtalet för de anställda har gått ut och det är hög tid att räkna på kommande

löneökningar. Detta blir ju också en del av det kommande budgetarbetet.

● Ingen barnverksamhet startas upp förrän vecka 9 med tanke på nya propåer från

regeringen.

● Sommarteatern 2022 bör bli “Stormen” i enlighet med tidigare löften men det måste

fungera budgetmässigt med ett rimligt tak. En ensemble finns ju redan från förra året.

§10 Kommande möten.

Diskussionsmöte torsdag 11/2 kl. 10 - 12.

Arbetsutskottet torsdag 11/2 kl. 13 - 15.

Styrelsemöte 18/2 kl. 18.15 - 20.15.

Årsmöte söndag 14/3 kl. 15.

§ 11. Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Malin Martinsson

……………………………………. ……………………………………….
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