
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-04-07

Tid: 18:30-20:00

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Dan Lennartsson, Malin Martinsson och

Gunilla Skoog.

Suppleanter: Pernilla Andersson, Annie Gryth, Jonas Håkansson, Clemens Malmberg

och Moa Rolfsdotter.

§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 i föreliggande skick

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte 20-04-07 gicks igenom och godkändes.

§5 Sommarteater.

Det finns i det rådande läget inget bra resultat att komma fram till utan vi får hitta det minst

dåliga alternativet. Både Peter Elmers och Peter Bäckström har varit involverade i

resonemanget och samtliga som är involverade i resp. uppsättning måste informeras om vad

vi gör och varför.

Hela styrelsen måste vara enig om det beslut vi tar och hur vi presenterar detta utåt. Det var

en bra sammanfattning som skickats ut tidigare per mail.

Styrelsens uppfattning är att vi vill gärna sätta upp “Stormen”, men då behöver troligen

budgeten för denna bantas ganska rejält. Tidpunkten för detta är dock osäker och ett beslut

kan inte komma förrän efter sommarteatern 2021. De utgifter som behöver betalas ut för

“Stormen” redan nu rör sig om c:a 200.000 kr och det finns möjlighet att söka förlustbidrag

för detta bl.a. från Kulturrådet. Dessa pengar söks via kommunen och de behöver en

redovisning för våra förluster så snart som möjligt.

Båten får ligga kvar i förrådet i Janneberg men går inte att ta ut denna sommar och den lilla

båten (som ligger vi Lokstallarna) skall göras iordning. Flytbryggan skall bogseras ut till

Kastellet och ankras upp där den användes förra året.

Beslut I: Styrelsen beslutar att som sommarteater 2021 sätta upp “Mästerdetektiven Harry

Swanson” av Peter Bäckström då vi redan har ett avtal om detta.

Beslut II: Styrelsen har som inriktning att sätta upp “Stormen” som sommarteater 2022

eller senare. Definitivt beslut kan tidigast fattas hösten 2021.
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§6 Arbetsuppgifter och fördelning av ansvar.

● Teater OM. Gunilla och Jonas ordnar ett möte med Omsorgsnämndens ordförande

om fortsatt stöd till Teater OM. Det har också framkommit att det behövs bättre

information till omsorgspersonalen om teaterverksamheten.

● Överenskommelser med personal i “Stormen”. Gunilla och Clemens fortsätter med att

ta fram individuella överenskommelser om ersättningar för utfört arbete i samband

med uppsättningen.

● Ekonomisk konsekvensbeskrivning. Denna måste göras för att kunna söka

förlustbidrag från kommunen och ansvarig för detta blir budgetgruppen.

● Förlustbidrag från Statens Kulturråd. Denna ansökan sammanställs av

budgetgruppen i samarbete med Povel.

● Digital insamling till Teatersmedjan. Annie och Moa får i uppgift att starta upp en

insamling till stöd för Smedjan.

Resultat av ovanstående punkter redovisas till arbetsutskottets möte den 7:e maj.

§7 Övriga frågor.

● Under Lilla Kulturdagen kan vi också dra in lite pengar genom att ta hand om fiket

och ansvarig för detta blir Pernilla.

● Teatergarderoben behöver röjas upp och detta kan kanske vara en uppgift för hugade

medlemmar (som är “sommarteater-lediga”).

§12 Nästa möte.

Nästa ordinarie styrelsemöte blir 14:e maj kl. 18.15.

§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Pernilla Andersson

……………………………… ……………………………

Teatersmedjan i Blekinge Org.nr: 836200-9170

2


