
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-06-20

Tid: 18.00-20.00

Plats: Lokstallarna, styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Pernilla Andersson, Inger Svensson,

Clemens Malmberg och Annie Gryth.

Suppleanter: Moa Rolfsdotter, Ola Rydberg, Iman Merzi(Deltagande från §50),

Karl Jansson(Deltagande från §50).

Anställda: Anna-Lena Petersson.

Frånvarande: Charlotta Copcutt,  Stina Johansson.

§45. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§46. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Moa Rolfsdotter.

§47 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§48. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 2022-05-30 gicks igenom och godkändes.

§49.Stormen-sommarteater 2022

● Det går bra, bra respons från provpublik.

● Premiären är slutsåld.

● Budget; 20 l färg och markväv behövs för 6000kr för att färdigställa scen.

● Dealen med  XL bygg  är ännu inte riktigt klar.

Beslut: Styrelsen beslutar vid behov utöka med  max 6000 kr utöver den

beviljade budgeten.

§50 Regler för frigrupper

Ola Rydberg presenterar vad gruppen kommit fram till: Dokumentet som redan

finns är användbart men vi behöver skriva ner ett förenklat, Povel Andersson skriver

ihop.

Tillägga/förtydliga att:

● Varje frigrupp ska lämna in budget och projektpresentation som ska

presenteras för verksamhetsledare och styrelse.

● Frigrupp ska kunna prova sig fram, behöver inte bli en föreställning.

● Större projekt som behöver sponsorer måste godkännas så att det inte krockar

med smedjans sponsorer, externa finansieringen måste godkännas av

verksamhets producent.
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● Ska drivas i studiecirkelform

● Basverksamhet går först.

Beslut: Utifrån Olas presentation beslutar styrelsen de nya riktlinjer

med ovanstående  kompletteringar.

§51.Ledare hösten 2022

Diskussion om hur vi ska stötta ledare och få fler som vill vara ledare. Huvudledare

som till exempel ser till att planeringar fungerar, föräldrakontakt, löser problem som

uppstår och stöttar upp och har ett pedagogiskt ansvar. Införa hjälpledare igen där

yngre kan vara med i en grupp och lära sig att leda.

Sammanfattning

Hur rekryterar vi nya ledare? Ledare idag kan tipsa Sofia Prytz om potentiella

framtida ledare. Sofia Prytz kommer ut i Gymnasie Ungdomsgrupperna och

informerar om att vara ledare och bjuder in intresserade till ett;” Vill du bli

ledarträff.“

Hur stöttar vi ledarna?: En huvudledare per pass, varje pass arbetar i team (2

grupper = ett team). Stöttning av dramapedagogen vid behov. Viktigt att visa ledarna

uppskattning. Stimulera ledare att se teater.

§52 Verksamhetsavgifter 2022-2023

Inger Svensson presenterar ett förslag för nya  verksamhetsavgifter; Barngrupp

550 kr/ termin, ungdomar 650 kr/termin Vuxen 800 kr/ termin Vuxenklubb 650

kr/termin.

Medlemsavgift ska vara för ett år. När man börjar på hösten betalar man halva året

därefter årsvis. Verksamhetsavgift betalas per termin.

Beslut: Verksamhetsavgiften höjs från och med hösten 2022  för

Barngrupp  till  450 kr/ termin,  Ungdomsgrupp  550 kr/termin,

Vuxengrupp  800 kr/termin, Vuxenklubb 650 kr/termin och Växtverket

550 kr/termin.

§53 Ombud till ABF

Inger Svensson och Karl Jansson är årets ombud till ABF.

§54. Ersättning till Lions för kaffestugan

Lions vill ha ett liggande avtal på 2 år som ersättning för kaffestugan. De vill ha

3500 kr plus 15 fribiljetter Gunilla Skoog kontaktar Lions angående avtalet.
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§55. Punkter till kommande möten

● Policy för alkohol och droger

● Bjuda in Viktor Johansson

§56. Övriga frågor

● Hur ställer vi oss till att de öppnar en restaurang i Lokstallarna? Vi är positiva

till mer liv i huset. Men det  finns farhågor att en restaurang kan begränsa vår

verksamhet. Vi anser att Teatersmedjans verksamhet inte är i enlighet med

konkurrenskraftig affärsverksamhet. Vi skulle gärna se ett  kulturcafe

liknande  den verksamhet som finns på Barbacka i Kristianstad.

● Teatersmedjan har erhållit 20000 kr från Dans Lennartssons dödsbo. Inger

Svensson kollar med Marie om vi får publicera detta på hemsida och Masken.

● Gustav Lundberg har ett förslag till nästa års sommarteater. Han får

återkomma till hösten.

§ 57. Nästa styrelsemöte

Avstamp inför hösten 20 aug 10-15. Jubileumsfest,

Förslag till styrelsemöten hösten, första torsdagen i månaden.

Nästa styrelsemöte  1 sep 19-21. Då beslutat vi datum för höstens möte.

§ 58. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Moa Rolfsdotter

……………………………………. ……………………………………….
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