
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-02-13

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, 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 med anmälan om en punkt om Teater Mint under Övriga frågor.

§4 Besök av valberedningen.

Läget inför årsmötet:

Omval av ordföranden (Sanne), medan fyllnadsval behövs till kassör.

Gunilla, Malin, Pernilla och Dan blir kvar medan Clara, Claes och Staffan avgår.

Nya namn är Moa Rolfsdotter, Annie Gryth och Clemens Malmberg

Problem med att hitta ny kassör; ett par namn finns i bakgrunden och Staffan kan hjälpa till

som backup till en början…

Man kommer också att gå ut med en förfrågan via SMS till Teatersmedjans medlemmar och

föräldrar.

Styrelsen kommer att informeras om problemet med att hitta kassör fördjupas...

§5 Föregående protokoll.

Protokollet från föregående möte (20-01-15) lästes upp och godkändes.

§6 Garderob och förråd.

● Ordningen behöver förbättras när man lämnar tillbaka lånade kläder. Ledarna är

ansvariga för detta och samtliga ledare kommer att informeras om situationen.

Ledare behöver vara närvarande både när kläder hämtas ut och när de lämnas

tillbaka. Povel kontaktar ledarna i frågan. man skall också kanske införa ett

ledararvode till ansvarig för Teatergarderoben?

● Det nya förrådet är klart för inflyttning och det är dags för flytt av material dit.

Beslut: Vi samlas lördag 29/2 kl. 09.30 vid förrådet i Janneberg.
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§7 Annons för anställning av teaterpedagog.

Anställningen gäller en tjänst på 60 % från augusti 2020 till juli 2021.

Praktisk erfarenhet kan värderas lika mycket som en formell utbildning och viktigt är att man

kan arbeta tillsammans.

Kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Annonsen kommer in den 1:e mars och svar kan lämnas tom. den 15:e mars.

Beslut: Personalgruppen arbetar vidare med detta och presenterar de sökande för styrelsen.

§8 Kommunal verksamhet.

Det är inte aktuellt med start av någon verksamhet i Sölvesborg i nuläget. Vår egen

verksamhet vill vi bedriva i föreningsform och vi kan och önskar inte ta över anställningar åt

de kommuner där vi är verksamma i. Våra kontakter med dessa kommuner bör ske på

tjänstemannanivå och inte direkt med politiker.

Vi skall inte vara en del av den kommunala verksamheten.

§9 Ekonomi.

● Olas vuxengrupp är klar med sin föreställning och Ola får betalt för hela vårterminen.

Detsamma gäller för deltagarna som betalar verksamhetsavgift för samma period.

● Resultatet för 2019 är nu tämligen klart och pekar på ett överskott på c:a 31 000 kr.

Den del som kostar mest är ungdomsgrupperna, medan vuxengrupperna i princip går

jämnt upp och de största inkomsterna kommer från Skapande skola.

● Budgeten för 2020 visar på ett minusresultat på c:a 55 000 kr efter att

verksamhetsstödet från Region Blekinge har räknats in...

§10 Jubileum.

● Med bilder på alla ledare genom åren bildar vi en s.k. Hall Of Fame.

● Möss och Människor. Jotte Lindell vill gärna göra en föreställning med en fri grupp

där han väljer deltagare, varav hälften kommer att utgöras av musiker. Annie Risberg

regisserar, lokal blir Smedjan och tidpunkt jan-feb 2021. Med ett biljettpris på 150 kr

och 65 % beläggning räknar man med en intäkt på 150 000 kr inkl. bidrag.

● Clemens Malmberg vill sätta upp en Maria Blom-pjäs med en fri grupp i nov-dec

2020.

● Povels vuxengrupp planerar en produktion i mars 2021.

Beslut: Vi håller de större inslagen på is tills vidare och låter våra vanliga ledare jobba

vidare…

§11 Arbetsmiljö.

Inget fanns att behandla under denna punkt.

§12 Inbjudningar, information och liknande.

Inget fanns att behandla under denna punkt.
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§13 Övriga frågor.

Teater Mint vill använda våra lokaler vid 2 tillfällen och vi bjuder på hyran eftersom vi får

vara hos dem vid 2 tillfällen.

§14 Nästa möte.

Nästa möte blir den 12:e mars.

§15  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Malin Martinsson

……………………………… ………………………………………………….
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