
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-04-07

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Elna Andersson, Sanne Dahlström, Dan Lennartsson, Malin

Martinsson och Gunilla Skoog.

Suppleanter: Pernilla Andersson, Annie Gryth (från 18.00), Jonas Håkansson,

Clemens Malmberg (via Skype) och Moa Rolfsdotter.

Dramapedagog Sofia Prytz.

§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 skillnaden att punkt 5 “Vårt visionsdokument” flyttades fram

till nästa möte.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte 20-03-29, vilket var det konstituerande mötet, godkändes

och protokollet från 20-03-12 kompletterades med justering.

§5 Arbetsgrupper för 2020.

● Personalgruppen kommer att bestå av Clemens Malmberg och Gunilla Skoog.

● Sommargruppen kommer att bestå av Sanne Dahlström, Annie Gryth och Jonas

Håkansson (den senare i mån av tid). Denna grupp kommer också att handha

budgeten för Sommarteatern tillsammans med verksamhets-producent och regissör.

● Budgetgruppen kommer att bestå av Elna Andersson, Sanne Dahlström, Dan

Lennartsson och Gunilla Skoog. Praktiskt förberedande kommer också att göras av

Povel Andersson och gruppen kommer även att involveras i budgeten för

sommarteatern (se Sommargruppen). Slutligt beslut om budgeten tas av styrelsen.

● Blåsbälgen som är en grupp för att samla stöd för Smedjan kommer att bestå av

Pernilla Andersson, Malin Martinsson och Moa Rolfsdotter. Gruppen kommer att

arbeta med kontakter med föräldrar samt ordna loppis och våffelcafé m.m. Detta

kommer att underlätta för Povel och Sofi, vilka kommer att var de som sammankallar

gruppen.

● Arbetsutskottet kommer att bestå av Sanne Dahlström, Malin Martinsson och Gunilla

Skoog samt Povel Andersson och (vid behov) Elna Andersson. Utskottet kan få en stor

arbetsbörda i den rådande situationen med kontakter med staten och flera andra
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organisationer.

● Vice sekreterare. Till vice sekreterare utsågs Pernilla Andersson.

§6 Basverksamheten.

● LÄNK fortsätter sina föreställningar med en begränsad publik.

● Barnteater-verksamheten avslutar sin verksamhet i dagarna.

● Ungdoms-teaterverksamheten avslutar sin verksamhet vecka 20. Preliminärt kommer

deras föreställningar att spelas upp under hösten. Det är också osäkert hur läget är på

ledarsidan, men någon form av avslutning för ledarna planeras. Troligen blir det då

en form av avtackning från Blåsbälgen och Jonas från styrelsen.

§7 Fri-grupper under 2020 och 2021.

Frigrupper innebär att ledarna väljer deltagare själva och de produktioner som är på gång är

en pjäs av Maria Blom i regi av Clemens Malmberg och Möss och Människor i regi av Jotte

Lindell. De ekonomiska förutsättningar är att inga pengar finns förutom sedvanligt

ledararvode vilket inebär att biljettintäkter m.m. måste alltså täcka alla utgifter med hyra och

teknik. Detta är vuxengrupper som betalar sedvanlig verksamhetsavgift och tidpunkt för resp.

förställning kommer att bestämmas efter sommaren.

§8 Personalfrågor.

Vi kommer att korttids-permittera vår personal och Sofia och Povel kommer tillsvidare att

jobba 2 dagar i veckan fördelat på tisdag till torsdag, vilket innebär att de permitteras 60 %.

Det är lite oklart vad som gäller för de timanställda - t.ex. Anna Melander som jobbar 40 % -

och om man kan permittera de som anställts till Sommarteatern.

Övriga delar av ekonomin som vi får titta på:

Kan vi söka någon form av förlustbidrag från Kulturrådet?

Kan vi frysa hyran för våra replokaler?

Hur stora blir våra förlorade intäkter?

Beslut I: Personalgruppen jobbar vidare med permitteringsfrågan i samband med

budgetgruppen.

Beslut II: Sofia håller sig uppdaterad vad gäller Kulturrådet och kollar om vi eventuellt kan

få hyran reducerad från kommunen.

§9 Sommarteater.

Ett möte har hållits med Peter Elmers och ytterligare ett har bestämts. Peter Bäckström har

deltagit på Skype-möten 2 gånger.

Förutsättningar:

Årets teater har ställts in och vi har kontrakt med Peter Bäckström inför nästa år.

När beslut är taget måste hela styrelsen stå bakom detta.

Kan Peter Elmers var aktuell för permitteringslön?

Det är säkert lättare att få förlustbidrag när Stormen ställs in än om vi bryter kontraktet med

Peter Bäckström.

Beslut I: Sanne och Gunilla jobbar vidare med frågan med assistans av Jonas och Elna med

sikte på ett definitivt beslut i maj.
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Beslut II: Annie och Dan åker ut till Kastellet (med någon lämplig farkost…) och kollar hur

det ser ut efter vårens stormar.

§10 Inbjudningar, information och liknande.

ABF har flyttat fram sitt halvårsmöte p.g.a. Corona-pandemin.

§11 Övriga frågor.

● Från våra ledare kommer en del kreativa ideér och en digital skrivarkurs är på gång

där det finns bidragsmöjligheter från Blekinge Läns Bildningsförbund (BLB).

● Det finns kanske möjlighet att få in lite pengar genom att erbjuda en del

föreställningar digitalt (t.ex. LÄNK). Det kan dock vara lite känsligt att publicera

barnteaterföreställningar.

§12 Nästa möte.

Återstående möten under våren blir 14:e maj och 11:e juni med AU-möten en vecka innan.

Det första mötet till hösten planeras till 27:e augusti.

§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Malin Martinsson

……………………………… ………………………………………………….
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