
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-05-30

Tid: 18.00-20.00

Plats: Lokstallarna, styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Gunilla Skoog, Pernilla Andersson, Inger Svensson,

Clemens Malmberg och Annie Gryth (digitalt)

Suppleanter: Moa Rolfsdotter, Charlotta Copcutt, Iman Merzi, Ola Rydberg, Stina

Johansson.

Anställda: Sofia Prytz

Frånvarande Karl Jansson

§28. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§29. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Iman Merzi.

§30. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§31. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte  2022-04-28 gicks igenom och godkändes.

§32.ATR-kongressen

Ställdes in av olika anledningar. Vi hoppas vi kan åka nästa år

§33 Personal-Arbetsmiljö-Verksamhet

● Avslutningar för Barn och Ungdomsgrupper klara.

● Avslutning för ledare i morgon.

● Beredskap för Povels eventuella sjukskrivning.

● 14/6 är § Caroline Blomqvists sista dag på kansliet.

§34.Stormen-sommarteater 2022

● Allt går framåt med rep och bygge.

● Inhoppare sökes till en roll.

● Sponsorer behövs. Sponsor bladet? Sofia Prytz kollar om det är klart.
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§35.Sommarteater 2023

Inriktning för sommarteater 2023: Att stimulera  Teatersmedjans medlemmar till att

producera och göra en sommarteater.

Under  augusti 2022 drar vi den igång processen.

§36.Revidering av fullmakt

Anna-Lena Petterson (680926-3343) föreslås ersätta Caroline Blomqvist från den

2022-06-01. Caroline Blomqvists fullmakt upphör 2022-07-01.

Annie Gryth (970313-4107) får fullmakt för perioden 2022-06-10 till 2022-08-31

kopplat till sin roll som producent för sommarteatern.

Beslut: Styrelsen beslutar genomföra föreslagen revidering av fullmakt.

§37. Regler för frigrupper.

Povel Andersson, Ola Rydberg och Karl Jansson tar fram ett förslag som diskuteras

och besluts på nästa styrlesemöte den 20 juni.

§38.  Jubileumsfest

Nytt datum för jubileumsfesten är den 10 dec. På dagen kommer det vara ett

“Barnkalas” där  Barngrupperna kommer att ha en föreställning liknande den de

brukar ha vid Lilla kulturdagen. På kvällen blir en tillställning med mat och

underhållning vilket man köper biljett till.

§39. Ekonomi

Ekonomin gicks igenom preliminär resultaträkning 555 536,01 kr.

Förslag finns för att höja verksamhetsavgifterna.  Sofia Prytz, Povel Andersson, Inger

Svensson och Charlotta Copcutt får i uppdrag att presentera ett förslag till den 20

juni.

§40. Skolscen sydost 18-19 oktober 2022

Skolscen sydost  kommer att hållas i Karlshamn och behöver hjälp. Föreningen får

100 kr/timme och person som medverkar.

Beslut: Vi anmäler Teatersmedjans intresse till detta.

§41. Ledare hösten 2022

Diskussion om hur ska vi motivera och stimulera ledare?  Många medlemmar  vill

vara ledare men är lite för unga. Kan vi ha någon form av mentorskap för unga

ledare? Hur  blir man ledare?

11 ledare klara, 15 eventuella inför hösten 2022. Någon anställd som leder grupperna

i Olofström och Sölvesborg?Innehållet in ledarträffarna  diskuterades utifrån

ledarnas olika behov och intresse.
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§42. Punkter till kommande möten

● Policy för alkohol och droger

● Bjuda in Viktor Johansson

● Återkoppling introduktionskvällen (20 augusti)

§43. Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte Mån 20 juni kl.18.00-20.00. Ärende:  verksamhetsavgifter, regler för

frigrupper samt uppföljning av ledare hösten 2022.

Avstamp inför hösten 20 aug 10-15.

Förslag till styrelsemöten hösten, första torsdagen i månaden.

1 sep, 6 okt, 3 nov, 1 dec.

§44. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Iman Merzi

……………………………………. ……………………………………….
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