
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-03-12

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Gunilla Skoog, 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 Pernilla Andersson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med skillnaden att punkt 5 ändras från “Påminnelse” till

“Diskussion om Corona-smittan”.

Punkt 7 kompletteras också med “Möss och människor”.

§4 Föregående protokoll.

Protokollet från föregående möte (20-02-13) lästes upp och godkändes.

§5 Corona-smittan.

Det bör vara föräldrarnas ansvar att skicka barnen till skola och aktiviteter eller inte och det

är då viktigt att de känner till vår inställning. Man stannar hemma om man känner sig sjuk

och för övrigt följer man de riktlinjer som kommer från Folkhälsan.

Vår verksamhet fortsätter så länge man inte stänger skolorna. Ändras detta får vi t.ex. flytta

fram Barnteaterfestivalen och kanske fler arrangemang.

Hur påverkas Sommarteatern och anställningarna i samband med denna?

Beslut I: Vi meddelar vår inställning till samtliga föräldrar.

Beslut II: Vi ordnar ett möte med Sommarteaterns producent torsdag 19/3 kl. 19.

§6 Basverksamheten.

● LÄNK har premiär snart och genrepet är den 1:e april. På föreställningarna bör

publiken vara betalande och gratisplatser erbjuds på genrepet.

● Povel, Johan med flera kommer diskutera kill-rollen på en s.k. Kill-middag. Denna

diskussion kommer först att gälla vuxna (=eftergymnasial ålder) och därefter kan det

vara en fördel att blanda åldersgrupper efterhand.

● En policy för hur vi uppför oss på sociala medier presenterades efter en förlaga från

Regionteatern och en del mindre ändringar föreslogs.
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● Till ny teaterpedagog har har 7 ansökningar inkommit och fler är på gång varav flera

medlemmar i Teatersmedjan.Intervjuer planeras till slutet av mars.

● I Vita lokalen har scenbygget överskridit budget med c:a 4 ooo kr beroende på att det

krävs speciella skenor till upphängning av tyget. Scenljus hyrs av Diamond Tech men

tanken är att köpa in detta senare till en beräknad kostnad av 10 till 15 000 kr.

Beslut: Vi köper in tyger och skenor till en kostnad av 6 000 kr.

§7 Möss och människor samt Maria Blom-pjäs.

Maria Blom-pjäsen regisseras av Clemens Malmberg och planeras sättas upp i slutet av

innevarande år.

Möss och människor regisseras av Jotte Lindell med hjälp av Annie Risberg (som även har en

av huvudrollerna) och planerad uppsättning början av 2021.  Det som behöver betalas här är

Jottes resor och en kapellmästare om scenografin kan göras av ensemblen och vi klarar oss

utan kostymör.

Vi gör en grundbudget för resp. uppsättning som de sedan får förhålla sig till. Dessa budgetar

med tidsplaner presenteras på nästa AU.

§8 Allmänna arvsfonden.

● Förslag finns att starta filmgrupper som producerar film - med berättande och

skapande i förgrunden - vilket skulle kunna öka det årliga anslaget från Region

Blekinge. Här finns även möjlighet att få medel från Allmänna arvsfonden och

kommunen i likhet med Filmregion Sydost.

Detta får dock inte inkräkta på teaterverksamheten och dess lokaler. Nya lokaler

behövs alltså och medel till hyra får då också ansökas om.

● Teatersmedjan söker också pengar från Allmänna arvsfonden till Kulturförskola,

vilket är ett projekt för att nå ut till förskolan och som sträcker sig över flera år. På

kommunal nivå är det Marie Hemming som är ansvarig för pengar till detta projekt.

§9 Inför årsmötet.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och dagordning presenterades och den sistnämnda

godkändes med mindre komplettering.

Resultat och balansrapport gicks igenom där pengarna från “Maggies minne” förts över till

verksamhets-kassan.

Registrering av familjemedlemskap har krävt mycket tid och ett förslag kommer att läggas

fram för årsmötet som går ut på att avskaffa denna medlemsform fr.o.m. 2021. Istället

föreslås ett aktivt medlemskap respektive ett stödmedlemskap som har samma avgift: 350

kr/år.

Det blir också en liten träff med styrelsen inför årsmötet 29:e mars och vi samlas kl. 14.30.

Årsmötet börjar sedan kl. 16.00.

§10 Inbjudningar, information och liknande.

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

Inget fanns att behandla under denna punkt.

§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Pernilla Andersson

……………………………… ………………………………………………….
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