
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2022-10-o2

Tid: 17.00-19.00

Plats: Lokstallarna, styrelserummet.

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

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

Annie Gryth.

Suppleanter: Charlotta Copcutt, Moa Rolfsdotter(Digitalt), Ola Rydberg, Iman

Merzi, Karl Jansson.

Anställda: Povel Andersson

Frånvarande:Clemens Malmberg(ersättare Ola Rydberg).

§82. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§83. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Annie Gryth.

§84 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§85. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 2022-09-01 gicks igenom och godkändes.

§86. Personal och arbetsmiljö

● Föräldrainformationen vid terminsstart har fått positivt gensvar från

föräldrar. Informationen ska även mailas ut tillsammans med Teatertrappan

till föräldrar.

● Apt är inplanerat till den 11/10.

§87.Åtgärdslista-uppföljning

● Sofia Prytz kommer inom kort att träffa ungdomsgrupper och prata om att

vara ledare.

● Förslagslåda vem ordnar? Charlotta Copcutt, Iman Merzi och Annie Gryth.

● Stabilitet och trygghet i basverksamheten fortsatt arbete och utvärderas i

januari.

● Skapa ledarteam- är på gång följs upp vid terminens slut.

● Medlemsinflytande-  Det är planerat ett medlemsmöte den 10 dec.

§88. Sommarteater 2023

Hade träff i tisdags. Där man diskuterat olika lösningar om hur man löser det rent

praktiskt. Fortsatta diskussioner på APT. En tydlig plan ska finnas vid årsskiftet.
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Beslut:  Teatersmedjan avser att sätta upp Peter Bäckströms manus

“Harry Swanson” som sommarteater 2023 under förutsättning att det

finns möjlighet att tillsammans eller i samråd med manusförfattaren

bearbeta manuset  till den aktuella ensemblen samt att en rimlig budget

presenteras vid nästa styrelsemöte den 6 november.

§89.Länk

Povel  Andersson och Andreas Pettersson  informerar om en ide att teatersmedjan

ska vara med och göra Länk för funktionshindrade. De har även varit i kontakt med

Andreas Dahl på Regionteatern.

Beslut: Vi kommer undersöka möjligheterna för att jobba vidare med

detta projekt.

§90.Ekonomi

● Ekonomi för sommarteatern 2022 gicks igenom (se bilaga 1)

● Sommarteatern 2022 slutade med en vinst på 269 917,66

● Investeringsbudget: Arbetet är påbörjat med invertering av vad som behövs

gruppen återkommer med budget.

§91. Uppföljning- Årshjulet

Vi har stämt av årshjulet för arbetsmiljö och verksamhet

§92. Inbjudan från ABF om utbildning.

Vi har fått en inbjudan från ABF om utbildning för ordförande,sekreterare, kassör

och valberedning.

● Ordförande 16 nov- Annie Gryth går om hon kan.+en till.

● Sekreterare 24 nov- Charlotta Copcutt går om hon kan.

● Kassör 16 nov- Inger Svensson.

● Valberedning 22 nov

Sista anmälan 19/10. Var och en anmäler sig.

§93. Förslag till uppdrag till styrelsen

Povel Andersson, Anna-Lena Petersson och Sofia Prytz har gjort en arbetsfördelning.

● Anna-Lena Petersson kommer ha ett ansvar för caféverksamheten och

behöver någon ansvarig ifrån styrelsen som ingår i Blåsbälgen. Ansvarig

sammankallar gruppen och alla uppdrag om frivillig arbeten går genom

Blåsbälgen.

● Annie Gryth och Iman Merzi tar på sig uppdraget att vara ansvariga.

§94. Övriga frågor

● Povel Andersson, Ola, Rydberg, Gunilla Skoog bokar möte med Maria

Sköldqvist angående etablering i Lokstallarna.
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● Regionalt teatersamtal- Bjuda in till ett samtal där man inventerar vilka

kunskaper  som finns i blekinges olika teaterverksamheter. Vad har vi? Vad

vill vi? Vad blir nästa steg?  Inbjudan kommer att skickas ut  under hösten.

Ola Rydberg och Charlotta Copcutt får det i uppdrag.

● Ola Rydberg har pratat med Regionteatern för att kunna erbjuda

dansverksamhet i ett samarbete. Styrelsen är positiva till detta.

● Titta på föreläsningen om sexuella trakasserier tillsammans under 2022. Läxa

att se på föreläsningen tills nästa styrelsemöte den 6 nov.

§95. Punkter till kommande möten

● Kvartalsrapport-ekonomi.

§96. Nästa styrelsemöte

Söndag den 6 nov kl. 17-19 (Au tors 27 okt kl.18-20)

Söndag den 11 dec kl. 17-19 (Au tors 1 dec kl.18-20)

§97. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Annie Gryth

……………………………………. ……………………………………….
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