
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-11-05

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 och Moa Rolfsdotter (från 18.45.).

Anställda: Povel Andersson.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleanter: Jonas Håkansson, Annie Gryth och Clemens Malmberg.

§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 med tillägg av punkt 5. Verksamhetsplan.

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte 20-10-01 gicks igenom och godkändes och protokollet från

20-08-27 kompletterades med underskrifter.

§5. Verksamhetsplan.

Verksamhetsplan för 2021 presenterades med följande axplock ur innehållet:

● Föreställningar med jubileum

● Kursplaner, ledarutbildning och teaterträning.

● Sommarteater, café och festivalparad.

● Externa uppdrag.

● Verksamhet i Olofström och Sölvesborg.

● Kommunala arrangemang.

● Uthyrning från Teatergarderoben och övriga lokaler.

§6 Smedjans vuxenverksamhet.

En förändring av vuxenverksamheten är på gång där syftet är att aktivera de intresserade

som varit med tidigare med en första träff i januari. Man skapar ett årskort som berättigar till

deltagande i workshops och andra aktiviteter under våren och 7 träffar planeras. Det finns

möjlighet att skapa 2 grupper och man siktar på att kunna sätta upp någon form av

vinterproduktion var 3:e år.

Prioritet är de tidigare aktiva från de senaste produktionerna och anmälan krävs för de olika
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aktiviteterna.

Beslut. Kostnad för årskortet blir 500 kr (alt. 250 kr/termin) + medlemsavgift.

Maxantal på infoträffen är 40 pers. och på aktiviteterna 20 pers.

Infoträffen kommer att hållas den 16:e januari och inbjudan skickas ut av Povel.

Övrigt på gång inom vuxenverksamheten:

● Caféer med monologer.

● “En rackans långhelg” med Clemens som regissör.

● “Möss & människor”med Jotte Lindell där man just nu pausar p.g.a. Corona.

● Scen-torsdag.

● Miniteatern “Skådespelerskan”.

● Jubiléet - Teatersmedjan 30 år.

● Basgruppen “Bortom upproret”.

§7. Sommarteater 2021.

Under den rådande pandemin har Smedjan just nu 3 olika planer för sommarteater nästa år:

1. Plan A. Vi spelar “Harry Swanson” på kastellet med mindre restriktioner.

2. Plan B. Vi spelar “Harry Swanson” någonstans på fastlandet.

3. Plan C. Vi spelar ett antal mindre föreställningar på olika spelplatser (t.ex.

Skottbergska gården m.fl.)

Anmälningar till sommarteatern skall vara inlämnade senast den 20:e november och den

10:e december är det datum då vi slutligen beslutar om vi skall sätta upp någon

sommarteater 2021.

§8. Blåsbälgen.

600 julkalendrar är beställda men ännu ej klara från tryckeriet. Affischer kommer att sättas

upp och barngrupper kommer att sälja på stan. Kalendrarna kostar 100 kr och i varje lucka

finns en QR-kod som läses in på mobilen och så kan man se dagens avsnitt.

§9. Personalgruppen.

Under Corona-pandemin gäller det att vi prioriterar våra anställda.

Sofia kommer att vara föräldraledig från mars, men kommer inte att ersättas under våren

utan vi försöker lösa det med timanställda. Alla får ställa upp där man kan. Från och med

augusti behöver vi dock en ersättare för Sofia och då behövs också en lista på aktuella

arbetsuppgifter.

Utan ytterligare bidrag kommer vi att göra en förlust på 320.000 i år,vilket gör att vår kassa

slutar på 0 kr. Vi har sökt 287.000 kr för sommarteatern och ytterligare 35.000 för förlust i

verksamheten.

Det finns risk för generellt sänkta bidrag från kommunen och från regionen kommer

information kommande vecka.

§10 Arbetsmiljö.

Årshjulet visar vad vi skall genomföra och när under året. Ingen ny risk-undersökning är

genomförd ännu och ej heller medarbetarsamtal; den senare kommer dock innan årsskiftet.
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§ 11. Datum för kommande möten 2021.

Arbetsutskottet håller möten 14:e januari och 18:e februari och styrelsen håller sina den 21:e

resp. 25:e.

Årsmötet blir den 14:e mars med utskick av kallelser den 14:e februari och handlingar den 4:e

mars.

§ 12. Styrelsens julavslutning.

Det blir ett kortare ordinarie möte 10:e december kl. 17.00. med julavslutning därefter

bestående av “Babbel och bubbel” utan dagordning…

§ 13. Övriga frågor.

● Visionsdokumentet skjuter vi fram till den 10:e december.

● Serveringen “Stinsen” i foajén stänger ner tills vidare.

● Läktaren i Stora lokalen kommer att plockas ner och lokalen stängs från mitten av

december till mitten av januari för bygge av nytt golv i den delen. Delar av läktaren -

som tillhör oss - kommer att sättas upp i Smedjan (=lokalen) och resterande delar går

till Bellevueparken. En ny teleskopläktare kommer sedan att sättas upp i Stora

lokalen.

● Skyltfönstret vid Willys där nu bilder på Teatersmedjans alla (?) ledare genom åren

kan beskådas kan kanske även användas framöver...

§14.  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Malin Martinsson

……………………………………. ……………………………………….
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