
Protokoll styrelsemöte

Datum:2022-09-01

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.

Suppleanter: Iman Merzi, Ola Rydberg, Stina Johansson, Karl Jansson.

Anställda: Povel Andersson(digitalt).

Frånvarande: Annie Gryth ersättare Iman Merzi. Moa Rolfsdotter och Charlotta

Copcutt.

§59. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§60. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Iman Merzi.

§61. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§62. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 2022-06-20 gicks igenom och godkändes.

§63.Summering av den 20 augusti

Att vi genomför de praktiska ändringar vi kom fram till.

● Åtgärdslistan görs som ett dokument och blir en stående punkt på

styrelsemöten.

● Trygghetsledare för barn och ungdomsgrupper:

Mån: Anna -Lena Petersson

Tis: Ola Rydberg och Povel Andersson

Ons: Karl Jansson

Tors: Caroline Blomqvist

§64. Personal och arbetsmiljö

● Det finns behov av investeringar av olika saker tex skruvdragare, moltontyg,

högtalare, internet, datorer, skrivare mm. Det finns en lista på vilka

investeringar som behövs.

● Inventera vad som kan skänkas av medlemmar.

● Karl Jansson, Annie Gryth, Povel Andersson, Maja Andersson och Johan

Jansson har gjort en lista på vad som behövs. De får i uppdrag att se över vilka

kostnader det blir.

● Nytt internet är akut Povel Andersson ser till att det fixas.

● Göra styrelsens uppdrag tydliga vem har ansvar för vad.

● Riskbedömning uppdateras vid nästa Apt.

● Sofia Prytz arbetar heltid från och med 1 sept.
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Beslut: Styrelsen beslutar att nytt internet ska införskaffas snarast. Povel

Andersson får i uppdrag att göra det.

§65.Stormen-sommarteater 2022

Blev en succe.

§66.Sommarteater 2023

● Det finns en ide på sommarteater 2023, Sommargruppen bestämmer ett möte

för djupare diskussion.

● Frågan om att sätta upp sommarteater har skickats ut men inga fler förslag

har inkommit.

● Vilka är med i sommargruppen? Ola Rydberg(sammankallande), Clemens

Malmberg, Charlotta Copcutt och Gunilla Skoog.

§67.Ekonomi

Ekonomin diskuterades och det ser bra ut efter sommaren med sommarteater,

våffelcafe och parkering. (se Bilaga 1)

Beslut: Att resultat från frivilligarbete ska presenteras i Masken.

§68. Medlemsmöte inför TS 2.0

Förslag på datum för medlemsmöte. Ett  förslag är  att ersätta jubileumsfesten den

10 dec med medlemsmöte.

Beslut: Vi ersätter  jubileumsfesten med ett festligt medlemsmöte.

Clemens Malmberg har ansvar för det.

§69. Skolscen Sydost

Vi behöver snarast gå ut med information om att vi behöver funktionärer från

Teatersmedjan den 17-19 oktober. Maila ut anmälan.

Dagtid 100kr/h per person.

§70.Spökrunda Nogersund

Uppmanar Annie Gryth  att kontakta Sofia Prytz snarast för planering. Någon måste

dra i det.

§71. Jubileumsfest

Beslut har tagits att ställa in 30 års jubileumsfesten och ersätta den med ett festligt

medlemsmöte. Istället satsar vi på  en stor 35 års fest. Detta bör redan nu börjas

planera för att kunna genomföras.
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§72. Förråd

● Förrådet i Strömma är uppsagt from 1 mars.

● Förråden vi har i dag är på en yta mindre än 100 kvm  och vi betalar 18000 kr.

● Objektvision.se kan man hitta lediga lokaler att hyra.

● Håll ögon öppna och informera föräldrar på föräldramöte att i söker efter ett

förråd.

● Vilken budget? Under 30.000 kr är ett rimligt pris.

Beslut: Maxtak för budget för förråd 30.000 kr.

§73. Café kulturnatt

Café på Lokstallarna under Kulturnatten den 1 oktober. Felix Rolfsson är ansvarig.

Det behövs ca 3 personer som arbetar.

§74.Kommunikationsvägar för styrelsen

● Dagordningar och kallelser kommer på mail.

● Ren information läggs på facebook.

● Messenger snabb dialog.

● Hänga upp protokoll  och annan information från styrelsen i ledarrummet.

§75.Ersättare för frånvarande ledamot

Den som är frånvarande vid styrelsemöte utser vem som ersätter.

§76 Information från Karlshamns kommun angående Smedjan

En kompletterande bedömning har gjorts angående exponeringen i Smedjan.

Slutsatsen visar att det inte utgjort några hälsorisker. Informationen delges till de

berörda och deras vårdnadshavare.

§77. Kulturstipendium

Förslag har kommit att införa ett kulturstipendium. Vi får vidare undersöka om

kultur och fritidsenheten vill instifta ett kulturstipendium tillsammans med

Teatersmedjan. Grupp för att undersöka detta utses senast i november.

§78.Övriga frågor

● I lathund inför föräldramöte ska  tilläggas att vi söker verktyg och förråd.

● Budget i bättre balans. Denna fråga presenteras på nästa möte.

● Använda Dans Lennartssons pengar för ljud och ljus utbildning.

Beslut: Att använda Dan Lennartssons pengar till ljud och ljus

utbildning.
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§79. Punkter till kommande möten

● Policy alkohol och tobak.

● Bjuda in Viktor Johansson.

● Beslut om sommarteater okt.

● Checka av åtgärdslistan.

● Arbetsmiljö, Årshjulet.

● Investeringsbudget.

● Medlemsmöte.

§80. Nästa styrelsemöte

Söndagen 2 okt 17-19

Söndagen 6 nov 17-19

Söndagen 11 dec 17-19

§81.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Iman Merzi

……………………………………. ……………………………………….


