
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2022-04.28

Tid: 19.00-21.00

Plats: Lokstallarna

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Annie Gryth,Pernilla Andersson.

Suppleanter: Moa Rolfsdotter, Iman Merzi, Charlotta Copcutt, Ola Rydberg, Stina

Johansson, Karl Jansson.

Anställda: Caroline Blomqvist, Povel Andersson

Frånvarande ledamot: Inger Svensson (Moa Rolfsdotter ersätter) och  Clemens

Malmberg (Charlotta Copcutt ersätter)

Frånvarande suppleanter:

§13 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§14 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Moa Rolfsdotter.

§15 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§16 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte  2022-03-31 gicks igenom och godkändes.

§17 ATR-kongressen

Annie kommer att åka på kongressen i Uppsala. Det behövs en till som åker med

helst en till från styrelsen. Teatersmedjan bokar biljetter.

§18 Personal-arbetsmiljö-verksamhet

● Ansökan Viktor Johansson; behovet av arbetskraft finns inte just nu. Gunilla

Skoog pratar med Viktor Johansson och erbjuder honom att komma på ett

styrelsemöte till hösten

● Lokalerna på Folkets Hus tackar vi nej till.

● Mycket arbete just nu med terminsavslutningar och planering inför hösten.

● Hur  gör vi för att stötta och underlätta för  ledarna? Hur stödjer vi våra ledare

att inte tappa lusten? Vi återkommer till denna fråga.

● Teatertrappan gås igenom på introduktionen av styrelsen den 13/5.
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§19 Stormen-sommarteater 2022

● 7 maj är det biljettsläpp.

● Rekommenderad ålder kommer att vara 4 år.

● Premiären är den  2 juli.

● Biljettpriset kommer att vara  280 kr vuxen och  160 kr ungdom.

● Rabatt för teatersmedjans barn? Förslag är att de betalar 100 kr. Rabattkod

skickas till alla barn och ungdomar.

● Bygghjältar behövs.

● Sponsorer nästan klart.

§20 Gratis medlemskap för ledare,funktionärer och styrelse?

Gunilla Skoog informerade från kassören  att detta är för kostsamt för föreningen.

§21 Teatersmedjans delegationsregler

Gunilla Skoog läste upp delegations reglerna. Alla i styrelsen ska läsa igenom

delegationsordningen till introduktionsdagen 13/5, då ska vi uppdatera den.

§22 Region Blekinges nya kulturplan, hur påverkar den oss?

Vi diskuterade hur detta påverkar oss och hur vi ska tänka i framtiden.

§23 Övriga frågor

Jubileumsfesten skjuts fram. Jubileumsgruppen träffas och återkommer med nytt

datum på nästa möte.

§24  Punkter till kommande möten

● Regler för frigrupper; Povel Andersson, Ola Rydberg och Karl Jansson tar

fram ett förslag till nästa möte.

● Policy för alkohol och droger och tobak.

● Jubileumsgruppen presenterar nytt datum nästa möte.

● Avsätta 45 min för ledarfrågan.

§25 Nästa styrelsemöte

● 30 maj kl.18.00-20.00, AU 23 maj kl. 16.00-17.30

● Preliminärt extra styrelsemöte 20/6 18.00-20.00

§ 27 Mötets avslutande

● Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Moa Rolfsdotter

……………………………………. ……………………………………….
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