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Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-03-21

Tid: 18.15 - 20.15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse, suppleanter

Närvarande: Jakob C (mötesordf.), Malin M, Sanne D, Staffan B, Elna A

(mötessekr.), Pernilla A, Dan L och verksamhetsproducent Povel A

§1 Mötets öppnande

Ordförande Jakob Clarin öppnar mötet

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet väljer Pernilla Andersson

§3 Fastställande av dagordning

Fastställdes enligt utskick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Dan L gick igenom föregående protokoll som godkändes och signerades.

§5 Rapport från basen

Ungdomsgrupp spelat ”En vampyrberättelse” – ca 200 besökare

Vuxengrupp spelar ”Monster” – pågår. 4 fullsatta föreställningar och en återstår.

Gruppen har framfört att de vill fortsätta som teatergrupp.

Teatermyller 25-26/5 börjar ta form.

Läktaren i svarta behöver ses över och byggas ut liksom teknikbåset.

Läktarbygget prioriteras och teknikbåset fixas provisoriskt och byggs om permanent

till sommaren.

§6 Ekonomi/Staffan

- Sommarteatern

Pensions- och försäkringskostnader för projektanställda för sommarteatern har ej

kommit med i budget vilket påverkas ”kostnadstaket”.

Beslut: Mötet beslutar genom röstning att höja kostnadstaket till 857 Tkr

- 2019 års budget

Revidering av tidigare framlagda budget som innebär en höjning av biljettintäkter

med 20Tkr, anställning av Ola Rydberg på 20 % i 4 månader samt kostnad för

båtmotor då Marinkompaniet kräver ytterligare en sponsor vilket inte finns i nuläget.

Beslut: Revidering av 2019 års budget godkändes.

§7 Delegationsordning

Föreliggande förslag för delegationsordning gås igenom och diskuteras.
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Beslut: AU skriver om de punkter, bl. a gällande personal-

och arbetsmiljögrupp, för beslut vid nästa styrelsemöte.

§8 Sommarteater

Kollationering är genomförd. Ev. några få ”avhopp”. Arbetet flyter på bra.

Povel har uppföljningsträffar med producenterna Annie Gryth och Charlotta Copcutt.

Arbetet med att hitta sponsorer behöver intensifieras.

Beslut: Se punkten ekonomi gällande höjt budgettak.

§9 Uppdatering av projektet “Cut Away”

Povel har fått en uppskattning om bidrag från Region Blekinge på 450 tkr (dvs 150

tkr per år). Povel fortsätter arbetet genom kontakt med Regionteater och musik i

Blekinge för att undersöka vilka anställda poster de tar. Teatersmedjan bör, enligt

Povel, själva anställa Regissör/Dramatiker, Kompositör och Producent.

§10 Årsmötet

Povel ordnar kaffe, frukt och kakor.

§11 Konstituerande styrelsemöte

Hålls i direkt anslutning till årsmötet, söndag 23 mars.

Nya i styrelsen blir Gunilla Skoog – ledamot, Clara Prytz – suppleant och Jonas

Håkansson – suppleant. Sanne Dahlström har tackat ja till uppdraget och går in som

ordförande för Teatersmedjan.

§12 Inbjudningar, information och liknande

Inbjudan från oppositionen (L, M och KD) gällande lokstallarna

Povel deltar och från styrelsen medverkar Staffan B och Sanne D.

Mötet 25/3 kl. 17.00 på Rådhuset.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§14 Nästa möte

§15 Mötets avslutande

Tack för mötet.

Ordförande Jacob Clarin                                       Sekreterare Elna Andersson

Protokolljusterare Pernilla Andersson
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