
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-02-03

Tid: 18.15-20.15

Plats: Digitalt för samtliga

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Sanne Dahlström, Malin Martinsson, Inger

Svensson, Pernilla Andersson,

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

Jonas Håkansson.

Anställda: Povel Andersson Caroline Blomqvist.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Inger Svensson.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 22-01-13 gicks igenom och godkändes.

§5. Personal - arbetsmiljö

● Sofia Pryts är tillbaka från sin föräldraledighet den 1/3 och kommer att arbeta 75%.

● Anna -Lena Petersson får  förlängt under minst 1 år.

● Medarbetarsamtal är genomförda.

● Omorganisation av lokaler.

§6. Coronaläget jan-22

● Verksamhetsstart är planerad till vecka 7 för grupperna.

● Vuxenklubben startar vecka 9.

§7. Förslag till justerade och höjda ledarlöner

● Genomgång av förslag till höjda ledarlöner(se bilaga 1).

● Frågan om ledarnas ska betala  medlemsavgift togs upp. Denna fråga kommer det att

arbetas vidare med. Återkommer om detta på nästa styrelsemöte.

Beslut: Styrelsen godkänner höjningen av ledarlöner.
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§8. Stormen 2022

● Manus har bearbetats om för att passa ensemblen.

● Producent är på väg att lösas.

● Info från Povel - Producentens uppdrag. (se bilaga 2)

● Allt känns tryggt och bra.

● Blåsbälgen träffas och diskuterar förslaget om att ha ansvar för våffelcafe, parkering

och cafeet på kastellet. Vid nästa möte delger de sina tankar.

● Informationsfolder är på gång för olika sponsorpaket, för att lätt nå ut. Betalar man

mer så syns man mer.

§9.Ekonomiskt resultat 2021

● Det har tagits fram en Resultat och balansräkning  som ska in till revisorerna.(se

bilaga 3)

● Det kommer att tillkomma några ändringar.

● Det har varit ett tufft år på grund av corona med inställda projekt.

§10 Årsmöte

● Ändrat datum till 27/3-22 på grund av Länkfestivalen den 20/3-22.

● Svarta lokalen bokas kl.16.

● Konstituerande möte direkt efter årsmötet.

§11 Övrigt

● Förslag på kick off fredagen den 8/4-22 kl. 17.30.Detta för att göra det lättare för nya

styrelsemedlemmar att komma in i styrelsearbetet.

● Nytt förslag på datum för workshop 17/9-22.

§ 12. Punkter till nästa möte

● Medlemsavgift för ledare

● Blåsbälgen

● Regiutbildning

● Frigrupper regler

● Teatertruppen

§ 13 Nästa möte

● 3/3 kl 18.15

§ 14 Mötets avslutande

● Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Inger Svensson

……………………………………. ……………………………………….
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