
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-08-22

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Pernilla Andersson, Jonas Håkansson, Gunilla Skoog, Sanne

Dahlström, Staffan Bonnedal, Povel Andersson och Dan Lennartsson.

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Pernilla Andersson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från senaste mötet var ej klart då mötet var dagen innan detta möte och läggs

fram för godkännande samtidigt som detta protokoll.

§5 Basverksamheten - start vecka 37

● 9 barngrupper startas, varav 2 i Olofström

● 7 ungdomsgrupper, inkl Länk.

● 2 vuxengrupper, varav 1 med nybörjare, och här finns 56 personer i kö.

● Det finns plats för 2 grupper till.

● Det är bra utveckling på ledarfronten, dock har vi ingen huvudledare i Olofström där

Britta Lindgren kan vara ett tänkbart namn.

§6 Jubileumsföreställning.

● Föreställning kommer att blir Oliver Twist i regi av Mats Sandelius.

● Den kommer att spelas på Stadsteatern och preliminär tid är februari 2021.

● Handlingen kommer att uppdateras med hjälp av koreografi och teknik.

● Flera samarbetspartners kommer att inbjudas.

● Beräknade kostnader är c.a 1 090 000 och intäkter 965 000.

Beslut: Povel jobbar vidare med projektet och rapporterar på nytt i september. Slutgiltigt

besked tas i november.
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§7 LÄNK.

Presentation av “Kungen är död” av Alexandra Loonin som valts ut ibland 6 tillgängliga

manus. Det blir en regional festival i april som följs upp med en nationell festival i maj där

samtliga pjäser och regioner finns representerade. Det beräknade resultatet är - 284 kr (!)

med ett förlustbidrag på 40 000 kr inräknat. Man räknar med att ge 5 föreställningar med c:a

270 - 280 åskådare. Budgetbeslut tas under punkt 9.

§8 Teater OM.

Verksamheten fortsätter och personalgruppen diskuterar upplägg med ledarna Anna

Melander och Emmie Magnesjö vad gäller arbete på plats och fördelning. Ett

informationsblad efterfrågas att kunna gå ut med. Povel meddelar detta till personalgruppen

som sedan rapporterar till styrelsen. Det är viktigt att sälja in denna verksamhet till andra

kommuner.

§9 Ekonomi.

Med de uppgifter som är kända i nuläget pekar det hela på ett underskott på c:a 15 000 kr.

Lägger vi båtmotorn på sommarteaterns budget kan vi troligen räkna in ett förlustbidrag…

Beslut 1: Styrelsen beslutar att höja verksamhetsavgifterna fr.o.m. januari 2020 till följande:

Barn: 350 kr, Ungdom: 400 kr och Vuxen: 600 kr. Avgifterna gäller per termin.

Beslut 2: Den föreslagna budgeten för LÄNK godkänns av styrelsen och Povel informerar

Karl och Maja om beslutet.

§10 Visionsdagen lördag 19.09.28.

Clemens Malmberg kommer att involveras som ansvarig och hela styrelsen är kallad, vilket

gör att ingen arbetsgrupp behövs.

Klockslagen för Kick Off-dagen är till viss del beroende av har LÄNK repeterar.

§11 Arbetsmiljö.

En grupp håller på att jobba med detta och kommer att rapportera till styrelsemötet den 17:e

oktober, med förslag till tidsplan.

§12 Teatergarderoben.

Vi behöver minst 4 personer för att verksamheten skall kunna fungera och just nu har vi 2 ½

person. Dessa jobbar på måndagar kl. 15 till 17 och kanske kan man ändra den tiden till 17 till

19? Vi behöver locka mer folk att hyra kläder från Teatergarderoben och den 26:e oktober

hålls en loppmarknad.

Mall finns för att värdera de kläder som finns.

§13 Inbjudningar, information m.m.

Inget fanns att behandla under denna punkt…
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§14 Övriga frågor.

1. Garantin på den nya motorn gäller endast om Marinkompaniet för serva den 1 gång

per år. Vi behöver också någon form av vinterförvaring som inte kostar skjortan.

Beslut: Dan kontaktar Marinkompaniet och Rolf får serva den lilla motorn.

2. Sparbanken fyller 190 år och nu ändrar man sina regler för utdelning av bidrag. Varje

förenings bidragsstorlek är beroende av hur många som kommer till bankens firande i

Rosengården och skriver på för sin förening. Det gäller nu alltså att så många

“smeder” som möjligt skriver på i Rosengården lördag 27:e augusti kl. 17 - 20.

§15 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 19:e september kl. 18.15.

§11  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

……………………………………………………...

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Pernilla Andersson

……………………………… ………………………………………………….
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