
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-01-15

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Jonas Håkansson, Gunilla Skoog, Malin Martinsson, Sanne

Dahlström, Pernilla Andersson, Staffan Bonnedal, Clara Prytz, Sofia Prytz, 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 Gunilla Skoog.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med anmälan om en punkt om datorer under Övriga frågor.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från 19-11-14 lästes upp och godkändes med en mindre ändring i punkten Övriga

frågor.

§5 Arbetsmiljöverket.

Mycket arbete har lagts ner av i första hand Povel vilket har resulterat i bättre ordning och

rutiner. En policy mot kränkande behandling finns nu utskriven och kommer att läggas in i

mappen “Verksamhetsdokument” tillsammans med en riskanalys. Här framgår vem som

skall göra vad och till nästa möte bör hela styrelsen ha läst igenom dessa dokument.

Riskanalysen kommer upp på nästa styrelsemöte.

Det s.k. Årshjulet presenterades där det framgår vilka frågor som skall behandlas i styrelsen

resp. månad och detta kommer att tryckas upp i  A3-format samt läggas in i mappen

“Verksamhetsdokument”.

När det gäller APT-möten så bör minst 2 personer från Sommarteatern ingå där.

§6 Anställningar.

På Teater OM är Anna Melander kvar på 10 %. Clara Prytz och Emmy Magnesjö jobbar 25 %

när Anna är borta 2 månader under våren (hon skriver manus innan denna ledighet).

Sofia Prytz kommer fortsättningsvis att arbeta mer med Skapande Skola och hjälpa ledarna i

mindre omfattning. Pengarna från Skapande Skola kan förhoppningsvis leda till ytterligare

en tjänst, men för att säkerställa en sådan tjänst behövs fler stadiga sponsorer. Dessa

sponsorer vill dock synas mer för sina bidrag.
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En person behöver också anställas under jubileumsåret med start augusti 2020 där pengar

kommer att tas ur Teatersmedjans kassa. Omfattningen av anställningen är beroende av hur

budgeten kommer att se ut. Utformning av annons och intervjuer kommer att skötas av 2

ansvariga från styrelsen tillsammans med Povel och Sofia.

Beslut: Gunilla och Malin jobbar vidare med sikte på en extra anställd under jubileumsåret

och förslag på annons presenteras på nästa möte för beslut i mars.

§7 Jubileumsåret.

Planeringen inför jubileumsåret innehåller delar som Stormen, Jubileumsfest, Kulturnatten,

UTF och Myller, Harry Swanson, Jubileumsföreställning m.m.

En folder som presenterar Teatersmedjan och de olika jubileumsinslagen kommer att tas

fram.

Nya T-shirts - i bra kvalitet - med olika slogans kommer att beställas och här gäller

förbeställningar.

Povel fortsätter med planeringen.

§8 Jubileumsföreställning.

Det som nu föreslås är “Kåldolmar och kalsipper” med både erfarna och nya teatersmeder.

Povel kommer att skriva och regissera och någon annan får då ta en del av

verksamhetsproducentskapet, lämpligen Sofia. Det hela är tänkt att bygga på ideella krafter

och endast en byggledare kommer att avlönas.

Lokal blir Stora salen och antalet föreställningar 5 till 7 stycken.

Beslut. Styrelsen beslutar att “Kåldolmar och kalsipper” blir Teatersmedjans

jubileumsföreställning med Povel som regissör.

§9 Ekonomi.

Några få punkter återstår men det hela pekar på ett överskott för basverksamheten förra året

på c:a 30 000 och Kulturpriset är inkluderat i detta resultat. Sommarteatern gick back 2 ooo

då kostnaden för nya båten lagts på den verksamheten.

Ett uppdaterat budgetförslag för 2020 presenterades också.

I kassan har vi nu 520 - 530 000, varav en del kommer att satsas på jubileumsåret (se punkt

6).

§10 Inbjudningar, information och liknande.

Inget fanns att behandla under denna punkt.

§11 Övriga frågor.

● Datorer. Sofias dator börjar bli tämligen ålderstigen och supporten för Windows har

nu gått ut. Vi kollar upp behoven och avsikten är att investera i en laptop med

Windows 10.

● Sölvesborg. Vi är i nuläget inte redo att starta upp någon verksamhet i Sölvesborg och

satsar på att dra igång denna efter vårt jubileumsår. Vi håller givetvis kontakten med
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ansvariga för att hålla intresset kokande.

● Nya förrådet. Det nya förråd som vi har fått tillgång till i Janneberg är nu klart för

inlagring av material.

§12 Nästa möte.

Nästa möte blir den 13:e februari, samma tid och plats.

§13  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Gunilla Skoog

……………………………… ………………………………………………….
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