
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-03-31

Tid: 18.30-20.30

Plats: Lokstallarna

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Inger Svensson, Pernilla Andersson

Suppleanter: Moa Rolfsdotte, Iman Merzi, Charlotta Copcutt, Ola Rydberg, och

Stina Johansson

Anställda: Caroline Blomqvist

Frånvarande ledamot: Clemens Malmberg, Annie Gryth.

Frånvarande suppleanter: Karl Jansson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ola Rydberg

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4  Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 2022-03-03 gicks igenom och godkändes.

§5  Nya styrelsen presentation

Den nya styrelsen presenterade sig för varandra och berättade om sina

förväntningar.

§6 Introduktionsdag för styrelsen

Introduktionsmötet  kommer att innehålla värdegrundsarbete, arbetsmiljöansvar

(årshjul), ekonomi och Teatersmedjan 2.0. Vi träffas fredagen 13/5 -22 kl. 17-21.

§7 Personal-arbetsmiljö-basverksamhet

● Planering för barnteaterfestivalen  och Myller pågår.

● Inställda ledarträffar pga sjukdom.

● Proverna klara från miljöförbundet, inga farliga ämnen om man inte bryter

upp det. Info kommer  till berörda föräldrar.

● Smedjan beräknas vara  klar till augusti 2022.

● Erbjudande om att hyra lokal av Folkets hus. Povel och Caroline får i uppdrag

att kolla över om behov finns.
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§8 Stormen - sommarteater 2022

● Kollationering i helgen.

● Kontrakt skrivs i helgen.

● Budgeten ser bra ut.

● Biljettpris diskuterades.

● Produktionsgruppen kollar på ett reducerat pris för barn i föreningen.

§9 Punkter till kommande möten

● Regler för frigrupper mm.

● Gratis medlemskap för ledare, funktionärer och styrelse.

§10 Övriga frågor

Deltagare till ATR kongress. Det är tänkt att Annie Gryth och Caroline Blomqvist ska

åka till kongressen i Uppsala men Caroline överlåter gärna sin plats till någon som är

intresserad.

ATR utbildningen i Luleå var fulltecknad och vi fick tyvärr inga platser. Planen är att

utbildningen kommer att anordnas igen i södra sverige då har vi ny möjlighet att

anmäla.

§11 Styrelsemöten

28/4 kl. 19-21

30/5 kl.18-20.

§12 Mötets avslutande

● Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Ola Rydberg

……………………………………. ……………………………………….
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