
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-05-16

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

Närvarande: Pernilla Andersson, Jonas Håkansson, Malin Martinsson, Gunilla

Skoog, Sanne Dahlström, Clara Prytz, Staffan Bonnedal, Povel Andersson, Claes

Andersson och Dan Lennartsson.

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Claes Andersson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från senaste mötet godkändes och justerades.

§5 Delegationsordning.

Några punkter har justerats sedan förra mötet och ytterligare justeringar gjordes under

mötet. Förslaget kommer att renskrivas, kommenteras på nätet och läggs fram till nästa AU.

§6 Basverksamheten.

● En Kick-Off-träff kommer att anordnas den 7:e september med styrelse , anställda

och ledare.

● Det verkar som att vi kan få disponera Smedjan en kväll veckan utan kostnad.

Förhoppningsvis kan det blir måndagar som vi kan använda till vuxengrupper och då

få plats för fler barngrupper i Svarta Lokalen.

● Renoveringar i Vita och Svarta Lokalen på gång: Nya tyger och en liten scen i Vita för

barngrupper samt nytt teknik-bås i Svarta.

● Vår hyra för lokal på Jämshögs Folkhögskola uppgår till 22 500 kr per år för 2

grupper. Vi har 35 000 kr per helår i bidrag från Olofströms kommun.

● Musicum i Sölvesborg delar vi med musikskolan och det är just nu lite oklart vilka

regler som gäller. Efterfrågan är stor och det blir troligen 2 grupper. Hyran betalas av

Sölvesborgs Kommun.

● Den fortsatta verksamheten för Teater OM är lite osäker och det verkar som

informationen inte når ut till de som kan vara intresserade. Jonas har idéer om hur vi

kan blir bättre på informationsdelen.
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§7 TV-inspelning “Spegelvänd 2”

En TV-serie skall spelas in i Mörrum där man vill ha vår hjälp med att söka pengar, eftersom

Region Blekinge inte kan ge bidrag direkt till ett produktionsbolag. Frågan är hur detta

gagnar vår verksamhet och hur det kan påverka vårt eget bidrag från Region Blekinge.

Beslut I: Povel kollar vidare hur det fungera “moraliskt” för Smedjan där även summa, syfte

och riktlinjer måste framgå. Vad betalar vi för och varför beviljas vi pengarna?

Beslut II: Povel har rätt att neka till erbjudandet om det växer till ett större projekt.

§8 Jubileumsföreställning och Cut Away.

När det gäller Cut Away är Region Blekinge intresserad av att bidra med 150 000 kr per år i 3

år. Vi kommer att träffa Peter Bäckström i februari och då klargöra vår inställning till det

hela.

När det gäller jubileumsföreställningen har Povel varit i kontakt med Mats Sandelius och 2

tänkbara förslag är Oliver och Cabarét. Båda innehåller mycket sång och musik och kräver att

man inleder med sångrepetitioner. Man kan också välja spelplats: Lokstallarna med ett större

antal föreställningar eller Stadsteatern med ett färre antal.

Beslut: Povel jobbar vidare med projektet.

§9 Sommarteatern.

● En flytbrygga har tillverkats som har ökat kostnaderna för scenografin.

● Haglunds Shipping har höjt priserna för publikbåtarna.

● Det finns lite oro hos produktionsgruppen angående fungerande båt till den 30:e maj.

Det har dessutom varit ett stöldförsök av motorn på den lilla båten.

● Coop vill inte längre sponsra sommarteatern och Povel har inlett förhandlinga med

City Gross.

● Det finns fortfarande lite oklarheter hur handkassan skall hanteras.

● Lions vill ha kontant ersättning på 3 000 kr istället för fribiljetter när vi hyr deras

lokal på Kastellet. Se vidare punkt 10.

● Kostnaden för den nya båtmotorn blir 41 400 kr inklusive montering och det viktigt

att denna montering sker innan den 30:e maj. Povel och Dan kommer att träffa

MarinKompaniet den 17:e maj. Se vidare punkt 10.

§10 Ekonomi.

En del kostnader börjar dra iväg som tillfälliga hyror, scenografi och teknik och dessutom har

vi lite mindre intäkter från Teatergarderoben och uthyrning av lokaler. En del

ungdomsteatergrupper har ju fått repetera i Smedjan p.g.a. lokalbrist.

Beslut: Styrelsen godkänner avtalet med Lions på Kastellet (bifogas protokollet).

Beslut: Styrelsen tillstyrker inköp av en ny båtmotor till ett max.-belopp av 45 000 kr.

§11 Arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket besöker Lokstallarna onsdag 27:e maj eftersom arbetsplatser inom Kultur

och Teater skall besökas under 2019 och här deltar Povel, Sofia och Claes.

I Personalgruppen är Malin ansvarig med hjälp av Povel och Sofia. Man gör upp en plan för

kommande möten och dokumenterar det som behöver tas upp i styrelsen.
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§12 Inbjudningar, information och liknande.

ABF vill ha 2 ombud från Teatersmedjan till sitt halvårsmöte och Jonas och Gunilla anmälde

sig till detta uppdrag.

§13 Övriga frågor.

● På Sweden Rock behövs extra bärhjälp före och efter spelningen med Kizz.

Ersättningen utgörs av 350 kr samt ett 4-dagars pass till festivalen. Minimiålder är 18

år och Povel skickar ut mail om detta.

● Sofia håller avslutning med gruppledarna den 3:e juni och det är bra om någon från

styrelsen kan närvara och berätta för ledarna hur duktiga de är.

§15 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas to 19-06-20.

§17 Mötets avslutande.

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

……………………………………………………...

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Claes Andersson

……………………………… ………………………………………………….
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