
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-12-19

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(Digitalt), Iman Merzi, Karl Jansson, Charlotta

Copcutt, Ola Rydberg.

Anställda: Sofia Prytz.

Frånvarande: Stina Johansson.

§113. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§114. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Annie Gryth.

§115. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§116. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte  2022-11-06 gicks igenom och godkändes.

§117. Personal och arbetsmiljö

Riskanalys och arbetsbeskrivning ska göras på nästa APT den 10/1 2023.

§118. Anställning av vikarie för Sofia Prytz

Annons har gått ut och intervjuer är avklarade.

Beslut: Annie Gryth anställs som vikarie under Sofia Prytz tjänstledighet

från 2023-01-01 till 2023-06-30.

§119. Sommarteater 2023

● Många som anmält sitt intresse att vara med.

● Manusarbete ska påbörjas för att anpassas till ensemble.

§120. Ny kontoplan

Inger Svensson har tagit fram en ny förenklad kontoplan, för att göra arbetet

smidigare.

§121. Åtgärdslistan - uppföljning

Uppföljning av åtgärdslistan:

● Ledare; vad innebär det och hur går man tillväga- måste diskuteras mer hur vi

går tillväga med det.

● Förslagslåda är på gång.
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● Skapa ledarteam- det ser olika ut olika dagar.

● Medlemsinflytande- Medlemsmöte har genomförts(se.§122).

● Levande Lokstallarna- känns som det är mycket på gång.

§122. Medlemsmöte 10 Dec.

● Medlemsmöte genomfördes den 10 december. Det kom cirka 20 personer i

varierande ålder.

● Det var 8 olika områden som diskuterades. Detta kommer att sammanställas i

ett dokument. Många bra ideer kom upp och dessa ska det arbetas vidare med

bland annat sommarprojekt/lovaktiviteter.

● Clemens Malmberg tar kontakt med arbetsmarknadsenheten angående

sommarjobb/projekt.

● Ett medlemsmöte/termin.

● Vi planerar att vid nästa medlemsmöte ha förberedda ämnen att diskutera.

Beslut: Nytt medlemsmöte planeras till  18/3 2023. Kl.10-14.

§123.Information till styrelsen.

● Husmöte 7 dec bra samtal.

● Medlemsmöte ABF- Inger och Karl informerar.

● Möte med Region Blekinge- vi behöver göra budget för 2024 redan 2023 för

att kunna äska mer pengar.

● Ordförande och Kassörsutbildning, Inger Svensson och Gunilla Skoog

informerar. Bra material och diskussioner.

§124.Ny vice ordförande fram till årsmötet

Nu när Annie blir anställd måste någon ersätta hennes vice ordförande plats.

Beslut: Charlotta Copcutt tar rollen som vice ordförande fram till

årsmötet i Mars.

§125.Kultursamtal

Inget nytt att tillföra.

§126.Övriga frågor

● Stipendiet som vi fått kräver en motprestation i Sommarkyrkan i Hällaryd

under en veckas tid.

● Nya arbetsgrupper: Ekonomigrupp, Personalgrupp, Blåsbälgen

Verksamhetsgrupp som ses ca. 4-5 ggr/ halvår. Det behövs även en

Sommargrupp.

● Musik i blekinge ska ha utbudsdag i Lokstallarna den 15/2-23 och vill att vi

ska fixa fika  förmiddag och eftermiddag. Anna-Lena Petersson har kontakt

angående det.
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§127. Punkter till kommande möten

● Länk för funktionshindrade

● Åtgärdslistan

● Dansverksamhet

● Policy för alkohol och droger

● Kultursamverkansutredningen/regionalt teatersamtal.

● Nya/förändrade arbetsgrupper samt tilllsättning

● Medlemsmöte

§ 128. Nästa styrelsemöte

Sön 22 januari, Sön 26 februari, 19/3, Årsmöte sön 19 mars kl.15.00.

§ 129. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Annie Gryth

……………………………………. ……………………………………….
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