
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2019-04-04

Tid: 18:15-20:15

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter

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

Skoog, Sanne Dahlström och Dan Lennartsson. Senare anslöt även Clara Prytz.

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av den nya ordföranden Sanne Dahlström

§2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jonas Håkansson.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från de 2 senaste möten godkändes och justering från tidigare ledamöter

kommer i efterhand.

§5 Basverksamheten.

● Teatergarderoben kommer att få en ny syverkstad på bottenvåningen med ett höj- och

sänkbart bord, vilket kommer att underlätta för verksamheten.

● Vi har fått en ny lokal i Sölvesborg på Musicum med bidrag som täcker hyran.

Slottslängorna är klara för oss och Sommarteatern i Sölvesborg till sommaren.

● För Teater OM kan framtiden vara lite osäker då man fått 2 avhopp och man nu är lite

för få deltagare. Ledarna Anna och Emmy söker fler deltagare och detta gäller vuxna.

De kommer att hålla ett möte tillsammans med Povel och Sofia samt Jonas och

Gunilla från styrelsen.

● Ett “KickOff-möte” kommer att hållas med den nya styrelsen och samtliga ledare och

anställda på Teatersmedjan. Datum bestäms vid senare tillfälle.

§6 Sommarteatern.

Inga problem verkar vara på tapeten och det mesta verkar rullar på enligt plan…

§7 Ekonomi.

Ingen ekonomisk var planerad till detta möte, men inga större avvikelser gentemot budget

har rapporterats. Dessutom var inte kassören närvarande vid mötet.
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§8 Delegationsordning.

Teatersmedjans värdegrund och alkoholpolicy är färdigställda och nu är det dags för

delegationsordningen. Det aktuella förslaget gicks igenom, diskuterades och kommer att

färdigställas på nästa AU-möte för beslut på nästa styrelsemöte.

§9 Ansvarsområden

De ansvarsområden som behövde ansvariga var båtarna, Sommarteatern och

Östersjöfestivalen.

Beslut:

Ansvarig för båtarna: Dan Lennartsson

Ansvariga för Sommarteatern: Malin Martinsson med hjälp av Jonas Håkansson

Ansvariga för Östersjöfestivalen (parkering och våfflor): Pernilla Andersson, Clara Prytz och

Staffan Bonnedahl.

§10 Cut Away/jubileumsföreställning.

Ordföranden informerade de nya ledamöterna om detta projekt som initierats av Peter

Bäckström med tänkt premiär våren 2021. Man har också haft en träff med Peter och

musikansvarig Mimi Terris men detta gav ingen konkret bild av hur det hela kommer att se

ut. Det finns även ett alternativ till jubileumsföreställning i regi av Mats Sandelius som

kanske känns bättre med större blandning åldersmässigt. Povel träffar Regionteatern, Musik

i Blekinge samt kommunerna och frågan är hur mycket krut han skall lägga på detta?

Hela ärendet bör hållas inom styrelsen till vidare.

Beslut:

Povel Andersson får i uppdrag att kontakta Mats Sandelius

Gunilla Skoog undersöker möjligt bidrag från Region Blekinge.

Cut Away: Cut Away är en spännande idé med det är styrelsens uppfattning att

Jubileumsföreställning i högre grad skall spegla Teatersmedjans utveckling, verksamhet och

ålderssammansättning.

§12 Arbetsmiljö

Inget nytt fanns att rapportera under denna punkt.

§13 Inbjudningar, information och liknande.

Oppositionen inom kommunen önskade ett möte med Teatersmedjan om bl.a.

Regionteaterns etablering, men detta möte gav inget konkret resultat. Det hela tydde på en

del dålig kommunikation inom rådhuset...

§14 Övriga frågor.

Den värdegrund som beslutades på årsmötet är ju tämligen ny och bör lyftas fram och vara

aktuell i verksamheten. Lämpligen kan den vara en del av “KickOff-mötet” (se punkt 5) och

kanske även skickas ut till föräldrar.
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§15 Nästa möte.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas to 19-05-16.

§17 Mötets avslutande.

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

……………………………………………………...

Sekreterare Justerare

Dan Lennartsson Jonas Håkansson

……………………………… ………………………………………………….
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