
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2020-12-10

Tid: 17.00 - 19.00.

Plats: Konferensrummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt verksamhetsproducent.

Närvarande:

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

Skoog.

Suppleanter: Annie Gryth, Jonas Håkansson och Clemens Malmberg samt från kl. 17.15.

Pernilla Andersson och Moa Rolfsdotter.

Anställda: Povel Andersson och Sofia Prytz.

Frånvarande ledamot: Elna Andersson.

Frånvarande suppleanter:

Clemens ersätter Elna Andersson.

§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 i föreliggande skick.

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 20-11-05 och 20-11-19 (digitalt möte) godkändes.

§5. Povel informationspunkt.

● Teatersmedjans Julkalender har sålts i nästan 300 exemplar och denna idé kan

upprepas kommande år.

● Bidrag har inkommit från Kulturrådet med summa 215 000 för utebliven

Sommarteater och 110 000 i verksamhetsbidrag. Det senare är tänkt att användas till

inköp av Ipad, dator m.m. samt ⅓ av lönen till en verksamhetsledare.

● Vissa av våra grupper har fått reducerad verksamhetsavgift beroende av hur många

träffar man har haft. Det är dock frivilligt att ändå betala full avgift som ett stöd till

Teatersmedjan.

● Verksamheten med “Skapande skola” kommer troligen att minska något.

● När verksamheten nu går på sparlåga finns det möjlighet för styrelsemedlemmar att

hjälpa till med en del upprustning av lokalerna m.m.

● En ombyggnad av Lokstallarna är på gång och i de 2 arkitektförslag som finns inslag

som att vårt förråd försvinner, kontorsutrymme skall delas och mindre utrymme för

Teatergarderoben. Ingen av de organisationer som använder Lokstallarna är nöjda

med de föreliggande förslagen och t.ex. behövs en utbyggnad för Musikforum och vi
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kanske skulle ha regelbundna träffar med Musikforum framöver.

Regionteatern har ingen ensamrätt eller förtur till Stora lokalen.

Husmöten behöver läggas på en tid då så många som möjligt kan delta och Gunilla är

intresserad av att vara Teatersmedjans representant på dessa möten.

Beslut: Styrelsen utser Gunilla Skoog till Teatersmedjans representant på Lokstallarnas

husmöten.

§6 Ekonomi.

Ekonomin har gått lite upp och ner med med hjälp av vissa bidrag har vi i oktober c:a 85 000

mer än vid årsskiftet. Mindre lönekostnader p.g.a. permitteringar och mindre

gruppverksamhet har också påverkat och totalt har vi nu i kassan 684 901 kr.

Vi räknar inte med någon förlust i år, men nästa år kommer bidragen att bli mindre.

Budgetarbetet för 2021 startas upp i januari.

Den ekonomiska rapporten bifogas protokollet.

§7. Gruppstart  2021.

Både barn- och ungdomsgrupper är tänkta att startas upp samtidigt, men ingen start är

genomförbar så länge Sofia och Povel är permitterade. Till exempel skulle en uppstart vecka 9

innebära 12 träffar istället för 15, alltså en reduktion med 20 % och permitteringarna skulle

då gälla fram till vecka 7. Det är ju också möjligt att träffas tidigare digitalt och på ideell basis,

vilket främst gäller ungdomsgrupperna.

Beslut: Vi planerar att starta upp verksamheten vecka 10 med avslutning av

permitteringarna vecka 8.

§8. Smedjans vuxenverksamhet.

Syftet med verksamheten är främst att fånga upp de vuxna medlemmar som tidigare deltagit i

produktioner och erbjuda någon form av program med utbildning, workshops m.m. En

tänkbar undre åldersgräns för denna verksamhet kan vara 22 till 23 år, men undantag kan

medges.

Beslut: Styrelsen beslutar att avgiften skall fastställas till 400 kr per termin (en ökning från

250 kr) + ordinarie medlemsavgift.

§9. Sommarteater 2021.

Till kommande sommarteater har vi betalat 140.000 i manus-kostnad till Peter Bäckström

och vi har en intresserad ensemble. Det är i nuläget mycket osäkert om vi kan spela på

Kastellet nästa år och tänkbara alternativ är ett stort tält eller Skottbergska Gården m.fl.

Styrelsens uppgift i första hand är att bestämma ett ekonomiskt tak för sommarteatern.

Föreliggande budget-skiss för en “landbaserad” variant ger ett tak på 350 - 400 000 kr.

Producent-skapet kräver mer än en person och kanske kan en kommande vikarie för Sofia

tillsammans med Povel producera sommarteatern 2021. Denna vikarie bör förslagsvis

komma från den ordinarie verksamheten och personalgruppen kommer att diskutera detta

vidare.
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Beslut I: Styrelsen beslutar att det ekonomiska taket för sommarteatern 2021 blir 360 000

kr exklusive manus-kostnaden på 140 000 kr.

Beslut II: Styrelsen beslutar också att tjänsten som vikarie under Sofias frånvaro kommer

att kopplas samman med sommarteaterns produktion.

§10 Blåsbälgen.

Julkalendern har blivit en succé och alla avsnitt är nu inspelade om än inte kopplade till

kalendern.

§ 11. Personalgruppen.

Det är klart att behövs ersättare till Sofia och en riskbedömning har genomförts med

avseende på ensamarbete för Povel.

Inget arbete med sommarteatern påbörjas utan underskrivna kontrakt.

Gjord riskbedömning bifogas protokollet och en sådan behöver även göras till

sommarteatern.

§ 12. Arbetsmiljö.

Povels kontor har ibland lämnats olåst och här finns flera icke offentliga dokument och

dessutom kassaskåp.

Uppgifterna i sammanställningen Årshjulet har genomförts.

§ 13. Visionsdokumentet.

Flera av inslagen i dokumentet har blivit verklighet och är till stor del vägledande i vår

verksamhet. Detta gäller åtminstone detta första år efter dokumentets framtagande…

§14.  Övriga frågor.

Inga frågor fanns att behandla under denna punkt.

§14.  Nästa möte.

Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 21:e januari 2021.

§14.  Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Jonas Håkansson

……………………………………. ………………………………………. 1
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