
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2021-03-25

Tid: 18.15 - 20.15

Plats: Konferensrummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Elna Andersson och Gunilla Skoog.

Suppleanter: Annie Gryth, Clemens Malmberg, Pernilla Andersson.

Anställda: Povel Andersson, Caroline Blomqvist och Anna-Lena Petersson.

Frånvarande ledamot: Malin Martinsson(Annie Gryth ersätter), Dan Lennartsson(Pernilla

Andersson ersätter)

Frånvarande suppleanter: Jonas Håkansson, Moa Rolfsdotter

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Sanne Dahlström.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Annie Gryth

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 21-02-18 gicks igenom och godkändes.

§5. Sölvesborg

● Planen är att starta upp 2 barngrupper och 1 ungdomsgrupp i Sölvesborg.

Det finns en ledare men ingen lokal Bidraget på 35000kr har minskats till 25000 kr.

● En liknande verksamhet finns i dagsläget i Olofström med ett bidrag på 35000kr (pga

corona just nu 30000 kr men kommer att återgå till 35000 kr när läget är stabilt

igen)

● En uppstart kräver  pengar på grund av att  inköp av material behöver göras.

● Vi vill starta upp i Sölvesborg men då på samma premisser som i Olofström.

Beslut: Teatersmedjan vill starta upp i Sölvesborg till ett pris på 35000 kr/termin och en

ändamålsenlig lokal.
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§6 Peter Bäckström

● Peter Bäckström har fått en tjänst som rektor på Kulturskolan i Halmstad. Tjänsten

påbörjas i Maj. Hur löser vi arbetet han skulle gjort för oss och fått betalt för?  Povel

och Sanne får i uppdrag att diskutera fram en lösning tillsammans med Peter

Bäckström.

● Povel bokar ett möte med Peter Bäckström.

§7.Rapport från verksamheten

● Alla barn och ungdomsgrupper är igång.

● Lite krisigt i ungdomsgrupperna pga corona, tufft för ledarna. Många ungdomar

väljer att pausa eller sluta.

● Undet vårterminen deltar barngrupperna i ett filmprojekt som leds av Johan Jansson

och Annie Gryth. Varje barngrupp ansvarar för ett avsnitt i en webbaserad serie.

Filmningen kommer att ske på Kastellet två helger i maj och beräknas vara färdig i

Juni. Hur den senare ska presenteras är i dagsläget inte riktigt klart.

● Fokusområde för nästa år är ledarna.

● Stolarna är så gott som sålda.

§8. Ekonomi

● Just nu finns 838047 kr på företagskontot och 3800kr på swish kontot.

● Budget för 2021 känns realistisk men den är osäker och kommer att revideras till

hösten på grund av den rådande situationen med Covid-19.

§9. Personalgruppen

● Anna -Lena Petersson har anställts från och med 21-03-15 till och med 22-03-14. Det

är  en lönebidragsanställning med möjlighet till förlängning.

● Ny riskbedömning finns tillgänglig i lokalerna.

§10 Årsmöte

Kommer att ske digitalt via Zoom 21-03-28 kl. 15.00.  Länkar har skickats ut till alla

anmälda.

§11 Sammanfattning
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§ 12. Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Annie Gryth

……………………………………. ……………………………………….
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