
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-08-27

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, Clemens Malmberg, Jonas Håkansson och

Moa Rolfsdotter.

Anställda: Povel Andersson.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleant:

Clemens ersätter Elna Andersson.

Bengt Olsson medverkade under punkt 4. Möss och människor.

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jonas Håkansson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

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

§5 Rapport från AU.

● Möss och människor. Regissören Jotte Lindell har blivit besviken på styrelsens

inställning till projektet då han har försökt minska kostnaderna så mycket som

möjligt och kanske försöker han nu göra något i samarbete med Regionteatern. Han

har också skrivit till den tänkta ensemblen och redogjort för sin inställning. De

förlustbidrag som nämndes i sammanhanget skulle komma från en organisation av

företag som inte finns längre. Teatersmedjan har inga pengar att sätta in och klarar

inte att ligga ute med kostnader, men styrelsen tror på idén som sådan. Det är heller

inte möjligt att genomföra projektet under Corona-pandemin. Inga reaktioner på

Jottes utskick har kommit styrelsen till del.

Beslut: Clemens kontaktar Jotte igen och skickar också ut ett meddelande om

styrelsens inställning till de inblandade i projektet.

● En riskanalys för verksamheten på Teatersmedjan presenterades av Povel. Mycket

ansvar ligger på den enskilda deltagaren då det är frågan om frivilligt deltagande.

Handsprit och städinstruktioner kommer att ordnas av Smedjan och Lokstallarna

kommer inte att vara en offentlig plats under pandemin. Vid pågående arrangemang
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tillkommer ytterligare instruktioner. Analysen bifogas protokollet och i övrigt

hänvisas till fliken Arbetsmiljö på Smedjans hemsida.

● Vuxenverksamheten. Hur organiserar vi verksamheten så att de vuxna vill vara kvar?

Kan man ha Växtvärkgruppen som en egen grupp utanför Smedjan med egen

ekonomi? Skulle de kunna utföra uppgifter som smedjan inte hinner med?

Povel fortsätter att jobba med dessa frågor.

§6 På gång - information.

● Skådespelerskan. En miniföreställning med Maja Andersson och Johan Jansson som

går på turné med teknik som hyrs per tillfälle från Diamond Tech. Povel ansvarar

utanför sin arbetstid.

● Sölvesborg. Här är det lite osäker balans mellan politiker och tjänstemän men de

organiserar grupperna och vi bidrar med ledare. Vi startar med 1 grupp och siktar på

att bli 3 grupper och det rör sig om 4 terminer med med en kostnad på 35 000 per

termin. Kommande vecka träffas Povel / Sofi och Sven Forsberg i Sölvesborg.

● Teater OM. Det hela är framflyttat till oktober då det saknas personal och pengar.

Eventuellt nystart efter årsskiftet då man också kan använda kommunens lokaler och

andra faciliteter. Det blir ju en intäkt som försvinner från vår budget och Gunilla

informerar Anna och Emmy om har landet ligger.

● Olofström. Vi får inte längre vara på folkhögskolan p.g.a. Corona, men det finns

alternativa lokaler och till en lägre kostnad. Verksamhetsstarten blir troligen

framflyttad.

● Våld i nära relationer. Ett första möte är planerat till kommande onsdag och man

siktar på start på nyåret.

§7 Arbetsgruppernas sammansättning.

● Sommargruppen. Denna grupp läggs ner då dess funktion har har varit lite oklar.

● Blåsbälgen. Annie går in i denna grupp istället för Malin.

● Arbetsutskott och budgetgrupp. Dessa grupper kvarstår.

● En ny kassör behöver skolas in och Gunilla tar kontakt med Elna.

● Det behövs stöttning till ordförande och kassör och vi behöver kanske utse en vice

kassör. Det en annan fördelning av rollerna inom styrelsen och det är inte bra att bli

beroende av någon enskild person.

§8 Ekonomi.

Vi har 741 000 kr å kontot just nu.

En ny anställd på Baker Tilly har medfört lite problem med inloggningsrättigheter m.m.

Bokföringen är klar t.o.m. maj och arbetet fortskrider…

ABF efterskänker 26 000 kr då vi i princip sköter all administration.

Närmare redovisning kommer på nästa styrelsemöte.
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§9 Sommarteater.

Blåsbälgen har haft möte med Gustaf och Eli om deras idéer inför kommande produktioner.

Kanske behöver styrelsen vara klarare i sina kontakter med produktionsgrupper.

Utvärderingen av arbetet med Stormen utmynnade så småningom i ett visst samförstånd.

2 versioner av budget för sommarteatern 2021 är framtagna där ett noll-resultat ger ett tak på

790 000 kr. Manusarbetet är helt betalt med 140 000 och regiarbete tillkommer för 90 000.

2 producenter,kostym, rekvisitör och musiker m.m. ger en kostnad på c:a 492 000 kr.

54 % beläggning ger en vinst på 38 kr (!).

Budget-gruppen kommer att titta på det framlagda förslaget och Povel kallar till ett möte med

gruppen.

Alternativ till “Harry Swanson” med tre mindre föreställningar har tagits fram av Peter

Bäckström.

Ett informationsmöte med Folkhälsomyndigheten kommer den 4:e oktober och därefter

kommer Smedjan att ha sammalunda.

§10 Personal och arbetsmiljö.

Vi bedömer att vi kan bedriva verksamhet under pandemin under säkra former. Både barn-,

ungdoms- och vuxenverksamhet kan bedrivas och de barn som vill pausa 1 år kan göra så

utan bli av med sin plats.

Hjälp behövs från styrelsen vid uppstart av grupperna vecka 37- 38:

Må: Dan och Jonas

Ti: Annie och Povel

On: Clemens och Malin.

To: Sofi

Moas grupp ligger lite efter och det blir allmänt en del frånvaro under hösten, vilket gör att

man kanske spelar på våren istället. Undantag finns som vill spel redan i höst.

§11 Övriga frågor.

Blåsbälgen kommer att istället för Lilla Kulturdagen göra en form av julkalender med alla

grupper tillsammans.Inom en ramhistoria gör man olika avsnitt med stor egen frihet och alla

dessa filmas för att utgöra varsin “lucka” i kalendern. Man “öppnar luckan” med en QR-kod

för att se det aktuella avsnittet.

Man har också tanke på en tomteverkstad i skyddsrummet utanför Lokstallarna om det är

möjligt att öppna porten och hålla någon vettig temperatur…

§12 Datum för höstens möten.

Arbetsutskottet: 24/9, 29/10 och 3/12.

Styrelsen: 1/10, 5/11 och 10/12, alla kl 18.15.
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§12  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Jonas Håkansson

……………………………………. ……………………………………….
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