
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-10-01

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt verksamhetsproducent.

Närvarande:

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

Skoog.

Suppleanter: Pernilla Andersson, Annie Gryth, Clemens Malmberg (per telefon), Jonas

Håkansson och Moa Rolfsdotter.

Anställda: Povel Andersson.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleant:

Clemens ersätter Elna Andersson.

§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 med tillägg av Visionsfrågor i mån av tid.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte 20-05-14 gicks igenom och godkändes med en mindre

justering under punkten Ekonomi.

§5 På gång - information.

● Miniteatern “Skådespelerskan” fortsätter med föreställningar och den finns också

med i ABF:s programblad.

● Möss och människor. Detta projekt får inte drabba övrig verksamhet och Jotte har

accepterat detta och startar upp med en träff under kommande vecka. En specifik

regissör saknas för tillfället och risken finns att en del av ensemblen har försvunnit

under den turbulenta tid som varit. Det är också viktigt att styrelsens uppfattning går

ut till samtliga inblandade.

● Våld i nära relationer. Man har haft en träff med Jonna och försöker få fram pengar

från den ansvariga nämnden. Det finns även pengar från Socialstyrelsen att söka till

sådana här projekt.

● Teatergarderoben har ännu inte startats upp och flera ur personalen här tillhör

riskgruppen för Corona. Eventuellt kan man använda sig av förbokning tills man

förhoppningsvis startar upp i januari. Man planerar att arrangera loppis 2 lördagar

efter nyår. Det finns även behov av en upprensning i förrådet…
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● Det finns möjlighet att beställa tryck till olika projekt via “Print On Demand”.

● Sommarteatern. Vi startar upp det hela med anmälningar etc. med sikte på att det går

att genomföra en sommarteater nästa år. Ett första informationsmöte planeras till

den 24:e oktober.

● Regiutbildning. Det är lite oklart hur vi skall förfara med denna då det till stor del hör

ihop med sommarteatern. Möjligt är att man deltar i olika produktioner som

regiassistent och vi försöker starta upp det hela under våren. Man behöver också

klargöra vilka arbetsuppgifter som en regissör resp. producent har.

● Teatersmedjans informationsblad “Masken” kommer åter att ges ut med information

och intervjuer. Det blir även lite om ekonomin och hur vi försöker klara oss igenom

Corona-krisen. Målet är 4 utskick per år och den stora delen blir i digital form.

● Verksamheten i Sölvesborg är för tillfället stillastående p.g.a. brist på lämplig lokal.

● Annat på gång är bl.a. Tjechovs Jubileum.

§6 Nytt från blåsbälgen.

Angöringen för publikbåtarna till Kastellet - omdöpt till “Teaternocken” - utökas med en liten

bar som tillhandahåller kaffe, läsk, program, popcorn o.s.v. Små bord i form av oljefat med

parasoller placeras ut på större delen av nocken. Kravallstaketet byts ut mot en ny barriär

bestående av blomlådor el.likn. med rep emellan. Det finns även tankar om separat biljett till

båten som då finns i olika nyanser till olika avgångar. Blåsbälgen fortsätter jobba med detta

och Povel kollar relevanta budgetfrågor.

§7 Personal och arbetsmiljö.

Regnbågsprojektet. Sofi kommer att få jobba heltid med detta projekt om vi får tillräckliga

medel från Allmänna arvsfonden. Ersättare?

Hur stor del behöver Povel lägga på producentskap inför sommarteatern?

Budgetgruppen träffas må 5/10 kl. 17.00. för att gå igenom budget för nästa års

sommarteater.

§8 Ekonomi.

För närvarande ligger intäkterna högre än kostnaderna och vi kommer att överleva

Corona-krisen. Ett orosmoln är vad som kommer att hända med bidragen efter Corona.

Aktuella inkommande bidrag är 42 000 från ABF och 30 000 från Montessori.

Andra förslag på intäkter är biovisning i Svarta lokalen (t.ex. sommarteater) och Turbo-teater

i november.

Sommarteatern drar ju in mycket pengar men har också stora utgifter.

Framgent kommer budgeten att vara tillgänglig för hela styrelsen.

Beslut. Povel jobbar vidare med dessa frågor.

§9 Övriga frågor.

Det kan kanske vara lättare att hitta intresserade personer till att sitta i styrelsen om man

undersökte detta på ett tidigare stadium. Man skall inte tvingas sitta i styrelsen tills att “man

hatar föreningen” i brist på nya krafter. Povel kollar detta vidare.

Visionsarbetet kommer att tas upp och belysas under nästa styrelsemöte.
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§10 Nästa möte

Nästa AU blir to 29/10 med styrelsemöte en vecka senare 5/11.

§11  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

3


