
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-09-19

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Jonas Håkansson, Malin Martinsson, Clara Prytz, 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 Malin Martinsson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 19-08-21 och 19-08-22 lästes upp och godkändes.

§5 Basverksamheten - start vecka 37

● Det är nu klart med ledare till samtliga grupper i Karlshamn och alla är igång.

● I Olofström saknas fortfarande ledare till den nya gruppen men till den tidigare

gruppen finns ledare.

● I Sölvesborg skjuter vi på starten av grupper till efter årsskiftet då det här är ett

osäkert läge med Samstyret som vill dra ner på kulturen vid makten. Vi behöver dock

leta ledare till 2 grupper redan nu och lokal är klar (på Musicum). Frågan är om vi

klarar av denna verksamhet också, vilket kanske krävs för att få stöd från Region

Blekinge? Frågan kan tas upp vid kommande budgetdiskussioner.

● Planer finns på att starta en “Kavalkad-kör” för intresserade vuxna. Här behövs en

eldsjäl som dessutom kan hitta en lämplig “körledare”.

● En Workshop kommer att anordnas den 24:e november för ledare och deltagare på

högstadie- och gymnasienivå. I mån av plats kommer även andra medlemmar att

inbjudas.

● Teater OM är igång med 7 deltagare och troligen kan det bli fler; någonstans mellan 8

och 11 totalt. Emmie jobbar 20 % och Anna jobbar 40 % och Anna är på plats tisdagar

eller torsdagar. De är nöjda med den första träffen och Emmie kommer att jobba en

del med marknadsföring inom sin ordinarie tid. De kommer att rapportera till

styrelsen via Povel eller direkt till styrelsen 1 gång per kvartal.
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§6 Visionsdag 28/9.

Vi startar kl. 09.00 och håller som längst på till 15.00. Clemens Malmberg blir ledare och vi

håller till i den vita lokalen. Lunch bokas från Stinsen med pizza som alternativ.

§7 Saltsjöbaden.

Denna punkt ajourneras till nästa möte.

§8 Victor Johansson.

Victor jobbar nu på lager men skulle gärna vilja jobba på Teatersmedjan istället och detta

skulle då bli en form av vaktmästartjänst, innehållande bygghjälp, dokumentation,

uppdatering av hemsida m.m. Ett krav är att han kan skaffa sig körkort.

Behovet av en sådan tjänst är stort, inte minst som avlastning för Sofia och Povel. Beräknad

kostnad för en 80 %-tjänst är c:a 150.000 på årsbasis.

Beslut. Styrelsen ställer sig positiv till en sådan tjänst och frågan kommer att tas upp i

budget-diskussionen.

§9 Sommarteatern.

Årets upplaga av sommarteatern har varit positiv för de medverkande. Repetitionerna på

Kastellet har fungerat bra, medan det var lite sämre när man repade på Lokstallarna.

Kollationering fungerade bra. Stödet för regissören var blandat, då alla har inte upplevt sig

som sedda.

När det gäller båten har Jonas tillgång till den verkstad på 9 x 3 m och Dan kollar mått på

trailen. När vi bedömer att det fungerar bokar vi tid för service på Marinkompaniet.

§10 Ekonomi.

● Uthyrningen på Teatergarderoben har gått betydligt sämre än budget.

● Det beräknade underskottet ser just nu ut att bli c:a 73 000 kr. Kostnaden för den nya

motorn - 41 615 kr - kommer att läggas på sommarteatern 2019 och 2020 och

dessutom kommer sommarteatern 2019 att debiteras 35 000 kr för administration.

Efter dessa åtgärder kommer underskottet att blir ett överskott på c:a 2 900 kr. Detta

ger också sommarteatern ett underskott på 6 500 kr, vilket gör att vi kan utnyttja vårt

förlustbidrag.

§11 Arbetsmiljö.

Povel och Sofia har mycket jobb med att få till stånd en lösning i Olofström, vilket är viktigt

för vårt bidrag från Region Blekinge. Man har överhuvudtaget svårt att hinna med och vi har

stor verksamhet i förhållande till den personal som finns tillgänglig. Städningen tar mycket

tid och vi behöver någon annan lösning; kanske kan en del städning läggas ut på grupperna?

Beslut. Clara Prytz går igenom situationen med Sofia och Povel för att lösa frågan.
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§12 Jubileumsföreställning.

Tyvärr försvann Oliver Twist som föreställning p.g.a. för höga kostnader för rättigheterna.

En ny idé har dykt i form av en musikal om L O Smith och hans liv. Hur får vi Smedjans

medlemmar att tända på denna idé och hur säljer vi detta utåt? Den innehåller mest manliga

roller (17 st) och en del budgetarbete kan tas över från Oliver Twist.

Beslut I. Vi lägger ner Oliver Twist p.g.a. de höga kostnaderna.

Beslut II. Povel går vidare med planering av jubileumsföreställning så får vi se om det blir L

O Smith eller någon annan föreställning.

§13 Inbjudningar, information m.m.

Inget fanns att behandla under denna punkt…

§14 Övriga frågor.

Inga övriga frågor kom fram under dagens möte.

§15 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 17:e oktober kl. 18.15.

§11  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Malin Martinsson

……………………………… ………………………………………………….
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