
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2021-04-08

Tid: 17.30- 19.30

Plats: Konferensrummet och digitalt.

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Inger Svensson och Gunilla Skoog, Malin

Martinsson.

Suppleanter: Annie Gryth, Clemens Malmberg, Pernilla Andersson, Moa Rolfsdotter, Iman

Merzin och Jonas Håkansson.

Anställda: Povel Andersson och Caroline Blomqvist.

Frånvarande ledamot:, Dan Lennartsson(Pernilla Andersson ersätter)

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Inger Svensson.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från 21-03-25 gicks igenom och godkändes.

§5. Delegationsordning 2021

Delegationsordningen ska revideras till nästa möte och kommer att finnas tillgänglig på

google drive.

§6 Blåsbälgen

● Blåsbälgen kommer att ha ett viktigt arbete med att få igång verksamheten igen i och

med att mycket legat nere nu under pandemin.

● Vi vill få igång ett system för funktionärer.

● Vi måste få till ett mer inbjudande klimat.

● Obligatoriska föräldramöten där man informerar om att vi är en förening och att allas

hjälp är viktig.

● Blåsbälgen och Povel kommer att ha ett möte inom det snaraste.

Beslut 1: Blåsbälgen består av Annie, Moa, Pernilla plus två personer som inte

ingår i styrelsen.

Beslut 2: Det ska arbetas fram ett system för funktionärer.

Beslut 3: Föräldraträff med representanter från styrelsen ska genomföras.
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§7.Uppdrag med koppling till inställd sommarteater 2021 och Peter Bäckström

Styrelsen ger Sanne och Povel mandat till att lösa detta.

§8. Sommarteatern 2022

● Povel har varit i kontakt med Peter, Eli och Ola om att sätta upp Stormen 2022.  De

är intresserade av att göra detta med samma upplägg, ide och förutsättningar som

innan.

Beslut: Gunilla, Sanne, Clemens och Povel sköter kontakten med Peter, Eli och

Ola angående Stormen 2022.

§9. Rapport från verksamheten

● Det har tillkommit fler som vill pausa eller avsluta.

● Barngruppernas “Uppdrag kastellet “ är i full gång. Det har köpts in en del teknisk

utrustning.

● Anna -Lena rensar i teatergarderoben vilket ska resultera i en framtida loppis.

● Det kommer att bli ett stort jobb att få igång verksamheten igen till hösten.

● Höstterminen börjar vecka 37.

● De ungdomar som gått ut gymnasiet(födda 2002)erbjuds ett extra år i teatersmedjan

på grund av pandemin.

§10 Ekonomirutiner 2021

● Viktigt att vi har koll och följer upp budgeten.

● Ekonomin kommer att ses över 1 gång månaden i AU, 4 ggr/år i styrelsen.

● På nästa styrelsemöte kommer Gunilla och Inger hålla i en basic ekonomi utbildning.

§11 Förslag till mötesdatum

● Datum för höstens kick off, beslut tas  nästa möte.

Beslut: Vårens mötesdatum är för styrelsen: 6 maj, 3 Juni, 26 augusti. Tiden är

17.30-19.30.

AUs mötesdatum är 28 april(ons), 27 maj, 19 augusti. Tiden är 16-18

§ 12. Övriga frågor

● ABF digitala årsmöte 27/4, Gunilla och Jonas deltar på det.

● Ny Masken är  snart ute.

● En halv sida i Masken är styrelsens. Där vi sa ge medlemmarna en inblick i styrelsens

arbete.  Moa och Annie ansvarar för den.
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§ 13 Punkter till nästa möte

● Deligationsordningen

● Arbetsmiljö

● Ekonomiutbildning

● Peter Bäckström

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Inger Svensson

……………………………………. ……………………………………….
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