
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-06-11

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande:

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

Skoog.

Suppleanter: Pernilla Andersson, Annie Gryth och Clemens Malmberg.

Anställda: Povel Andersson och Sofia Prytz.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleant: Jonas Håkansson.

Clemens ersätter Elna Andersson.

§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 i föreliggande skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte 20-05-14 gicks igenom och godkändes.

§5 På gång - information.

● Regnbågens förskola. Ansökan är klar till projektet som gäller drama under 3 år  med

1,5 tjänst per år. Förskolan som ligger i Fridhem är en av kommunens mest

segregerade och svenska föräldrar vill inte gärna placera sina barn där. Projektet är

tänkt att bl.a. förbättra detta rykte, men detta ryms inte inom budgeten för “Skapande

skola” och därför söker Teatersmedjan medel från Allmänna Arvsfonden. Vi får våra

administrativa kostnader betalda och dessutom kan vi köpa in en datorer och

telefoner etc. Sofia Prytz blir kontaktperson och huvudansvarig från Smedjans sida.

Totalt rör sig projektet om c.a 2,6 miljoner.

Beslut: Styrelsen godkänner att ansökan skickas in till Allmänna Arvsfonden.

● Budgeten för Teater OM har bantats till c:a 89 000 kr och vi behöver ändra vissa delar

i reglementet. Det blir en ny organisation där vi använder kommunens lokaler och en

kommunanställd ingår. Kommunen godkänner en budget om c:a 80 000 kr, vilket

innebär 1 pedagog istället för 2. Det blir en ny träff med kommunen den 24:e augusti

och verksamheten är tänkt att starta upp i början av oktober om Corona-läget tillåter

detta.
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● En teateruppsättning med temat “Våld i nära relationer” är på gång med pengar från

socialstyrelsen. Denna är aktuell för medlemmar i vår växtvärks-grupp och omfattar 4

deltagare + regissör.

Beslut. Styrelsen godkänner att Povel och Gunilla fortsätter med detta projekt.

● I Sölvesborg kan vi tänka oss att starta 2 grupper och det finns medel till detta som vi

kan få. Gunilla kommer att ha ett möte med Musikskolans rektor Sven Forsberg

onsdag 17:e juni. Vi vill helst inte ha direktkontakt med politikerna och inte bli någon

form av kommunalt anställda.

● Inom Filmregion SydOst vill många starta filmgrupper där Blekinge Museum står

som samordnare. Teatersmedjan är en liten del av detta och möjligen kan vi starta 2

grupper här.

● Regionbidrag. Vi har erbjudits 50 000 kr i bidrag i form av “Corona-pengar” för det

arbete vi utför utanför kommunen. Vi har även fått 50 000 från JSB, vilket

offentliggörs efter kommande helg.

● Vår flytbrygga ligger nu på plats vid Kastellet utan anslutande landgång och vi får se

hur länge vi kan ha den där...

§6 Rapport från arbetsgrupperna.

● I sommargruppen har många bra idéer kommit fram och ytterligare ett möte kommer

att hållas nästa onsdag. Kommunikation och struktur verkar vara viktiga delar att

jobba med.

● Personalgruppen har kommit fram till en uppgörelse med Ola Rydberg om en

ersättning på 24 500 kr för utfört arbete. Nu återstår endast Peter Elmers som man

kommer att träffa på onsdag 17/6.

● Blåsbälgen har planer på Drive-in-bio där man visar tidigare

sommarteater-produktioner. Man kan även tänka sig att visa annan film i samarbete

med någon annan och detta kan kanske vara ett alternativ till Lilla Kulturdagen.

§7 Ekonomi.

På kontot finns just nu 806 500 kr och behållningen vid årsskiftet pekar just nu på c:a 300

000 kr. I februari och mars kommer ytterligare bidrag, men allt detta baserar sig på att

verksamheten kommer igång till hösten.

Kanske kommer ett teaterläger att hållas i Bellevue-parken.

§8 Möss och människor - beslut.

Styrelsen anser att det vore roligt att kunna göra denna föreställning, men vi kan inte riskera

Teatersmedjans ekonomi för en fri grupp. Vi behöver en principiell hållning till fria grupper

som kan användas framgent med punkter som medlems- och verksamhetsavgifter,

ledararvode, löner, budget, biljetter m.m.

Povel sammanfattar vår principiella inställning som kommer att bifogas detta protokoll.

Beslut 1: Vi kan inte ta beslut om produktionen i dess nuvarande form utan behöver

etablera principer för vårt förhållande till s.k. fria grupper.

Beslut 2: Vi ordnar snarast ett möte med Jotte Lindell och Bengt Olsson där Sanne, Povel,

Clemens och Dan deltar.
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§9 Arbetsmiljö.

Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

§10 Information och inbjudningar.

Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

§12 Övriga frågor.

● Teatersmedjan har brist på ledare över 30 år och vi behöver “påfyllning” här.

● Skall vi bedriva en separat insamling till Smedjan samtidigt som vi säljer

Merchandise-artiklar? Kanske skall vi ha ett valfritt belopp på hemsidan istället för på

Facebook?

● Ett medlemsmöte bör hållas om bl.a. kommande sommarteater.

● Ett sommarläger är på tapeten och Annie och Sofia har fria händer att ordna detta på

lämpligt vis och plats.

§13 Nästa möte.

Vi föreslår ett upptaktsmöte den 6:e augusti kl. 15 - 20 där vi diskuterar vilka arbetsgrupper

vi skall och vad vi skall satsa på under hösten. Helt enkelt komma tillbaka på banan igen…

Nästa ordinarie styrelsemöte blir  den 27:e samma månad.

§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Malin Martinsson

……………………………………. ……………………………………….
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