
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-12-12

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Jonas Håkansson, Malin Martinsson, Sanne Dahlström, Pernilla

Andersson, 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 Jonas Håkansson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från 19-11-14 lästes upp och godkändes.

§5 Rapport från AU.

● Förrådet i Janneberg. Vi tackar nej till det nuvarande förrådet p.g.a. höjd hyra, men vi

kan dock disponera den till mars 2020. Genom Jonas försorg har vi tillgång till ett

nytt förråd bakom Colorama i Janneberg med en yta av c.a 70 kvm. Detta disponerar

vi från mellandagarna och med lite förberedelse kan vi ganska lätt flytta skärmar

m.m. från det gamla förrådet tvärs över vägen…

● Lägesrapport Cabarét. Mycket sånginsatser krävs för denna föreställning, sångare

behöver hämtas utifrån och många av våra teatersmeder kommer att få agera som

scenografi. Detta upplägg känns inte bekvämt, varken för Teatersmedjan eller Mats

Sandelius, och istället kan man tänka sig en kabare som speglar Teatersmedjans

historia. Till detta finns mycket material i form av sketcher och sånger...

Beslut 1. Vi avbryter arbetet med Cabarét som jubileumsföreställning.

Beslut 2. I januari presenterar Povel ett förslag till jubilemskabare.

● Teater OM. Anna Melander stannar under våren och Clara Prytz kan gå in som

vikarie. Arbetsfördelningen mellan Anna Melander och Emmi Magnesjö är ännu ej

fastställd.

● Sommarteater 2020. En preliminär budget presenterades och vi får 27 400 kr till

producentutbildning. Löner är framförhandlade till samtliga positioner och personal

finns till dessa. Det finns en stark ensemble som just nu omfattar 33 personer.

Vinsten är budgeterad till 11 849 kr, men det är kanske väl positivt att räkna med 77 %

beläggning? Det blir även något färre antal publikplatser nästa år...

Beslut. Styrelsen godkänner det framlagda budgetförslaget.
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§6 Ekonomi.

Budgetförslag för 2020 presenterades som ger ett beräknat underskott på c:a 26 000 kr och

det är svårt att hitta delar där vi kan dra in mer pengar. Inslag som påverkar budgeten är t.ex.

minskad extern verksamhet, höjning av verksamhetsavgifter och en återgång till Baker Tilly.

§7 Sommarteater 2021.

Förslag till sommarteater är “Mästerdetektiven Harry Swanson” med manus och regi av Peter

Bäckström. 1 kostymör och 2 producenter behövs. Kapellmästaren är extra viktig då musiken

kommer att spela stor roll och musikerna kommer att delta i hela processen fram till

föreställning och förhoppningsvis kan vi få hjälp av Jotte Lindell. En skrivargrupp kommer at

hjälpa till med research och under tiden utbilda sig i manusskrivande. Peters tidigare

produktioner har fungerat bra och hans ersättning för sommarteatern 2021 föreslås bli 230

000 kr, varav 140 000 för manus och 90 000 för regi.

Beslut 1. Styrelsen beslutar att “Mästerdetektiven Harry Swanson” blir Teatersmedjans

sommarteater 2021.

Beslut 2. Styrelsen beslutar att Peter Bäckström erhåller 90 000 kr för regi av

sommarteatern.

Beslut 3. Styrelsen beslutar att Peter Bäckström erhåller 140 000 kr för manus till

sommarteatern.

§8 Datum för kommande möten.

Möten med Arbetsutskottet: 9/1, 6/2 och 5/3.

Styrelsemöten: 16/1, 13/2 och 12/3.

Årsmöte: 29/3 kl. 16 - 17 (konstituerande styrelsemöte direkt efter).

§9 Arbetsmiljö.

Denna punkt bordlades till nästa möte eftersom Gunilla Skoog inte var närvarande.

§10 Övriga frågor.

Sölvesborgs kommun vill ha Teatersmedjan till kommunen och också Region Blekinge vill att

vi etablerar verksamhet där. Povel kommer att fortsätta diskussionen med kulturansvariga i

Sölvesborg och informera styrelsen efterhand.

§11 Nästa möte.

Nästa möte flyttas till onsdag 15:e januari (istället för torsdag 16:e).

§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar och tackar för mötet.
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Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Jonas Håkansson

……………………………… ………………………………………………….
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