
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-01-13

Tid: 18.15-20.15

Plats: Lokstallarna för ledamöter. Digitalt för suppleanter.

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Malin Martinsson, Inger Svensson, Pernilla

Andersson.

Suppleanter: Clemens Malmberg, Moa Rolfsdotter, Annie Gryth, Iman Merzin.

Anställda: Povel Andersson, Caroline Blomqvist.

Frånvarande ledamot:

Frånvarande suppleanter: Jonas Håkansson

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Malin Martinsson

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte  21-12-04 gicks igenom och godkändes.

§5. Valberedningen

● Diskuterade hur styrelsen känner och tänker inför nästa år.

● Valberedningen återkommer 3 mars och presenterar sitt förslag.

§6. covidläget  jan-22

● Ett förslag har tagits fram om hur verksamheten ser ut under våren(se bilaga 1).

● Vuxenklubben anpassas efter restriktionerna.

● Covidpass krävs av deltagarna i Stormen.

● Alla ledare rekommenderas att vaccinera sig.

§7. Verksamhet våren 2022

Beslut: Workshopen som är planerad  i mars 2022 skjuts till hösten 2022.

Förslag på datum tas fram tills nästa möte
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§8. Information från styrelsemöten till medlemmar

● Justerat protokoll  läggs ut på hemsidan. Detta ska ske senast 2 veckor efter mötet.

● Påminna medlemmar i mailutskick att styrelsemötesprotokoll finnas att hitta på

Teatersmedjans hemsida.

§9.Stormen- sommarteater 2022

● Det finns i nuläget ingen producent.

● Den 2 april är det kollationering  då måste det finnas en producent.

● Nytt möte kommer att ske under nästa vecka.

● Förslag om att Blåsbälgen har hand om våffelcafe, parkering och cafeet på kastellet.

Återkommer till denna punkt på nästa möte.

§10 Regiutbildning

● Behöver svar från Region Blekinge om vad som gäller, när behöver vi ha

utbildningen? Känns inte läge just nu.

§11 Bidrag från kulturrådet

● Vi har fått ett bidrag av Kulturrådet på 150 000 kr som ska användas 2022,  för att

utveckla verksamheten för barn och ungdomar.

● Diskuterade hur, vad  och varför.

Beslut: Teatersmedjans personal och Växtverket  får befogenhet att planera för

hur dessa pengar ska användas för att utveckla verksamheten för barn och

ungdomar.

§ 12. Ekonomi

● Allt är bokfört för 2021 och ser bra ut.

§ 13  Övrigt

● Hur ser vi på medlemsavgiften på ledare?

§ 14.Punkter till nästa möte

● Ekonomiskt resultat 2021

● Ledarlöner

● Blåsbälgen

● Regiutbildning

● Workshop datum

§ 15 Nästa möte 3/2 kl.18.15

§ 17 Mötets avslutande

● Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Malin Martinsson

……………………………………. ……………………………………….
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