
Dagordning styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte
extrainsatt möte med anledning av Covid-19

Datum: 2020-03-19

Tid: 19.00 - ca 20:30

Plats: Styrelserummet

Kallade: Styrelse, suppleanter, anställda

Närvarande:Povel Andersson, Sofia Prytz, Maja Andersson, Jonas Håkansson,

Pernilla Andersson, Sanne Dahlström, Gunilla Skoog

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av 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 Årsmöte 2020-03-29

● Årsmötet hålls som utlovat men kommer även att livesändas. Povel förbereder

det tekniska och ordnar även så att en backup för honom finns. Länk till

livesändningen skickas till medlemmar.

§5 Basverksamheten

● Kommunen har beslutat att Teater OM är inställt tom 30/4. Anna, Clara &

Emmie erbjuds andra arbetsuppgifter. Gunilla tar kontakt.

● Ledararvode man får betalt per genomfört tillfälle.

● Barngrupper: Den interna barnteaterfestivalen ställs in. Vi följer

folkhälsomyndighetens beslut gällande grundskolan. Om någon del av

grundskolan stängs pausas verksamheten tills styrelsen tar nytt beslut.

Barnföreställningarna kommer att vara öppna för familjen, ingen offentlig

föreställning. Barnföreställningarna ska filmas. Sofia och Povel informerar

respektive ledare.

● Ungdomsgrupperna: Alla ungdomsgrupper filmas varje grupp beslutar själva

hur man går tillväga med det. Vi följer folkhälsomyndighetens beslut gällande

grundskolan. Om någon del av grundskolan stängs pausas verksamheten tills

styrelsen tar nytt beslut. Sofia och Povel informerar respektive ledare.

Teatermyller kommer förmodligen ställas in.
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● Vuxengruppen tar själva beslut om deras verksamhet.

● Länk fortsätter som planerat. Nytt beslut kan komma att tas om

myndigheterna kommer med nya rekommendationer.

§6 Sommarteater 2020 - Stormen

● Beslut: I rådande situation med Covid-19 är styrelsen enig att ställa in

sommarteatern 2020. Vi kan inte riskera föreningens existens. Från och med

imorgon stoppas alla aktiviteter.

● Maja kallar produktionsgruppen i kväll till möte fredagen den 20/3 kl.15.30.

Povel tar kontakt med Peter Bäckström, sponsorer, kommunen mm.

§7 Övrig verksamhet

● Teatergarderob stängd tillsvidare. Sofia kontaktar berörda.

● Loppis 25/4 flyttas till hösten 2020.

§8 Övriga frågor

● Tilltänkt anställning måste i nuläget avvakta.

§9 Mötets avslutande

Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

……………………………………………………...

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Jonas Håkansson

……………………………… ………………………………………………….
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