
Protokoll styrelsemöte

Datum:2021-12-04

Tid: 18.15-20.15

Plats:

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Malin Martinsson, Inger

Svensson, Pernilla Andersson

Suppleanter: Moa Rolfsdotter, Annie Gryth,  Jonas Håkansson,

Clemens Malmberg och Iman Merzi.

Anställda: Povel Andersson och Viktor Johansson

Frånvarande ledamot: Sanne Dahlström

Frånvarande suppleanter:

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Annie Gryth.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 21-11-04 gicks igenom och godkändes.

§5.  Personal/Arbetsmiljö

● Caroline Blomqvist, Povel Andersson och Anna-Lena Petersson har

haft möte om hur arbetet ska delas upp mellan dem.

● Ny riskbedömning ska göras på APT tis 7/12.

● Förslag på att genomföra lönesamtal i December.

● Vårens planering (se bilaga 1).

● Ledarnas löner skiljer sig om man har barngrupp, ungdomsgrupp

eller vuxengrupp. Detta ska diskuteras i personalgruppen som tar

fram ett förslag till nästa möte.
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§6 Husmöte

Inställt, nytt möte 7/12 15.00 digitalt

§7.Workshop om framtidens sommarteater

● Förslag  till workshop lördag den 5/3 2022. Kommer att vara i  ca

6h.

● Caroline Blomqvist  och Clemens Malmberg kommer att hålla i

workshoppen.

● Bjuda in så många som möjligt vuxna, ungdomar och barn.

Föranmälan.

§8. Budgetarbete

● Budgetgruppen-Sanne Dahlström, Jonas Håkansson, Moa

Rolfsdotter och Inger Svensson.

● Povel Andersson och Inger Svensson tar fram ett förslag som de

redovisar för budgetgruppen.

● Budgeten ska vara klar 3/3-22 och redovisas på styrelsemötet.

§9. Information från styrelsen

● Maila ut dagordningen för styrelsemötena till medlemmar ca 2

dagar innan styrelsemöte. I mailet finns även information var man

senare  kan  hitta  protokollet. Vi testar detta ett par gånger.

● Styrelsen ska försöka vara närvarande på Lokstallarna  v.3-4 när

grupperna startar. Där vi ger information om tex. Sommarteatern

och det arbete vi behöver hjälp med där.

● Förslagslåda där man kan komma med förslag till styrelsen ska

finnas på Lokstallarna.

● Styrelsen ska vara mer synliga på föreställningar och event som

teatersmedjan anordnar.

§10 Stormen

● Allt känns bra

● Anmälan är nu stängd. Det är 30 st anmälda.

● Producent är ännu inte klart.

● Avtal ska skrivas snarast.
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§11 Jubileumsfest

● Förslaget är att ha festen den 20 Augusti 2022

● Förslag på budget 20.000 kr .

● Budget gruppen diskuterar och kommer med sitt förslag men ej

lägre än 2o.000 kr

§ 12. Övrigt

● Corona restriktioner info till ledare.

§ 13  Förslag mötestider 2022.

● Förslag på årsmöte 20/3-22.

● Förslag till mötestider 2022: 13/1, 3/2, 3/3. Tid 18.15-20.15

Beslut: Årsmöte 20/3 - 22

§ 14 Punkter till nästa möte

● Ekonomisk uppföljning 2021

● Regiutbildning

§ 15 Mötets avslutande

● Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Annie Gryth

……………………………………. ……………………………………….
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