
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-11-19

Tid: 19.00 - 19.35.

Plats: Mötet hölls digitalt.

Kallade: Styrelse med suppleanter samt verksamhetsproducent.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Dan Lennartsson, Malin Martinsson, Elna

Andersson och Gunilla Skoog.

Suppleant: Clemens Malmberg.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades samtliga var uppkopplade av ordföranden Sanne Dahlström.

§2. Permittering av anställda.

Samtliga grupper i basverksamheten är nu pausade .pg.a. de nya restriktionerna.Detta gäller

både barn-, ungdom- och vuxengrupper.

När vi nu inte får in några intäkter blir vi tvungna att permittera personal. Förra omgången

detta var aktuellt gällde permitteringen 60 % av arbetstiden för våra anställda. I reglerna för

permitteringsstödet fanns då en karenstid på 24 månader om man avbröt permitteringstiden.

Nu tas denna karenstid bort och det är möjligt att söka ersättning fr.o.m. december. Man kan

få ersättning med 75 % av lönekostnaden t.om. mars och 50 % maj till juni, vilket är den tid vi

tänkt söka. Permitterad tid kan också användas för kompetensutveckling och för Smedjans

del kan man tänka sig detta gälla utbildning på digital plattform.

Vi tänker oss att söka för 60 % för båda våra anställda till att börja med och vid behov kan

man utöka arbetstiden och reglera permitteringsstödet i efterhand. Det hela bör regleras i

någon form av avtal, speciellt fördelningen av permitteringstid mellan Povel och Sofia. När

Sofia går på föräldraledighet upphör dessutom hennes permittering. Fördelningen

tidsmässigt föreslås bli att Povel jobba heltid onsdag och torsdag medan Sofia jobbar halvtid

måndag till torsdag. På så sätt blir endast fredagen obemannad.

Ytterligare avstämning kommer på nästa styrelsemöte den 10:e december som troligen också

kommer att hållas i digital form utan någon anslutande julavslutning.

Beslut I. Styrelsen beslutar att Teatersmedjan permitterar sina båda anställda - Povel och

Sofia - till 60 % från december 2020 till juni 2021.

Beslut II. Personalgruppen tar ett möte med Povel och Sofia innan man formulerar ett avtal

om permitteringens fördelning samt förslag till kompetensutveckling.

Beslut III. Ansökan om permitteringsstöd fylls i av ordföranden tillsammans med Povel.

§ 3. Övriga frågor.

Sommarteatern 2021 kommer troligen att spelas som alternativ C, d.v.s. flera mindre

föreställning på olika platser.
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§4.  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare

Dan Lennartsson

…………………………………….
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