
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-05-14

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Dan Lennartsson, Malin Martinsson (via Skype från

19.30) och Gunilla Skoog.

Suppleanter: Pernilla Andersson, Annie Gryth, Clemens Malmberg och Moa Rolfsdotter.

Anställd: Povel Andersson.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleant: Jonas Håkansson.

Clemens ersätter Elna Andersson och Pernilla ersätter Malin (till 19.30).

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Clemens Malmberg.

Protokollsanteckning: Clemens Malmberg blir stående ersättare för Elna Andersson och

frånvarande ordinarie ledamot ansvarar för att suppleant finns på plats.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av punkten Regnbågsprojektet under Övriga frågor.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

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

§5 Visionsdokument.

Det “stora” dokumentet om visionen för Teatersmedjans framtid presenterades och

diskuterades. Vi arbetar vidare med detta till hösten och närmare beslut kommer på nästa

styrelsemöte.

§6 Stormen.

De som har visstidsanställning kan ej sägas upp och hittills har följande överenskommits:

● Lotta Niemi får ut 75 % av sin ersättning.

● Johan Jansson får ersättning för sitt utförda arbete.

● Gustav Lundberg och Eli Frenkel får ut hela sin ersättning.

● Maja Andersson, Lotta Copcutt och Karl Jansson kräver ingen ersättning i detta läge.

● Peter Elmers och Ola Rydberg är fortfarande i förhandlingsstadiet.

Hittills har 260 000 kr lagts ut och totalsumman kan bli ungefär 360 000.

Gustav och Eli kommer att utföra en del ytterligare arbete med scenografin och har också

idéer om att utveckla biljettförsäljningen vid kajen. De tar gärna emot förslag vad gäller detta.
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Mallar finns nu att tillgå för att underlätta kommande utformning av avtal.

Utvärdering av produktionsgruppens arbete är planerad till den 10:e juni och det är önskvärt

att så många som möjligt från styrelsen kan medverka. Denna utvärdering kan också vara

användbar till kommande större produktioner t.ex. vad gäller ansvarsfördelning.

Beslut I: Styrelsen godkänner de gjorda överenskommelserna.

Beslut II: Annie och Pernilla tar kontakt med Eli Frenkel om utveckling av aktiviteter på

kajen under sommarteatern.

Beslut III: Povel tar fram ett förslag till utvärdering till nästa styrelsemöte.

§7 Ekonomi.

● På kontot finns just nu 960 000 kr och prognosen visar c:a 205 000 kr vid årsskiftet.

● Ansökan har skickats in till Statens Kulturråd angående de förluster vi har när det

gäller barn- och ungdomsverksamheten, Länk och Teater OM. Den sökta summan är

101 500 kr och troligen kan vi få 30 - 50 000 kr av dessa.

● En genomförd konsekvensanalys visar att vi har en nettoförlust på mellan 505 000 kr

och 607 000 kr när vi summerar inställda festivaler och sommarteater samt uteblivna

uthyrningar.

● Vår dramapedagog Sofia Prytz har vid sin föräldraledighet fått för hög ersättning från

Teatersmedjan och håller nu på att betala tillbaka överskjutande del. Det hela är dock

inte Sofias fel och det känns inte helt rätt att kräva tillbaka hela summan, där det nu

återstår c:a 12 000 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar att efterskänka resterande återbetalning. Povel meddelar

kassören och personalgruppen meddelar Sofia om detta beslut.

§8 Rapporter från arbetsgrupper.

● Insamlingen. Ett konto behöver skapas för att bedriva insamlingen och man når

denna lättast via Facebook. Povel och Annie jobbar vidare med detta och förslag

kommer att presenteras på Facebook.

● Personalgruppen. Man har varit i kontakt med Anna Melander och man är överens

om hur läget ser ut. Emmy Magnesjö jobbar kvar till den 23:e maj.

§9 Regiutbildning och jubileumskuriosa.

● Regiutbildning är på gång med Peter Bäckström som ledare och den vänder sig till

intresserade i hela Blekinge från 19 år och uppåt. Deltagaravgiften rör sig om 1000 kr

som betalas till Teatersmedjan. Deltagarna förutsätts att fortsätta med

regiverksamhet efter avslutad kurs.

● Jubileumskuriosa. Från nästa vecka kommer diverse merchandise ut till försäljning

och nu kan urvalet ta vid...

§10 Teater OM.

Vi kan inte fortsätta med Teater OM som daglig verksamhet och eventuellt blir det

fortsättning i kommunal lokaler. Från kommunens sida tycker man verksamheten är viktig

och vi fortsätter diskutera den fortsatta verksamheten.
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§11 Information och inbjudningar.

Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

§12 Övriga frågor.

Sofia Prytz, Marie Henning och Claes Andersson kommer att skicka ansökan till Allmänna

Arvsfonden - via Teatersmedjan - för ett projekt i förskolan Regnbågen. Styrelsen ställer sig

inte avvisande till detta men vill gärna träffa de ansvariga för ytterligare förtydligande.

§13 Nästa möte.

Nästa ordinarie styrelsemöte blir 11:e juni kl. 18.15 med AU-möte en vecka innan.

§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Clemens Malmberg

……………………………………. ……………………………………….
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