
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2022-11-06

Tid: 17.00-19.00

Plats: Lokstallarna.

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

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

Clemens Malmberg, och Annie Gryth.

Suppleanter: Moa Rolfsdotter, Charlotta Copcutt, Iman Merzi, Karl Jansson och

Stina Johansson(digitalt).

Anställda: Povel Andersson

Frånvarande: Ola Rydberg.

§98. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§99. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Clemens Malmberg.

§100 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§101. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte 2022-10-02  gicks igenom och godkändes.

§102. Personal och arbetsmiljö

Povel kommer att succesivt under våren gå ner i procent för att arbeta som regissör

för sommarteatern det kommer att fyllas till viss gräns, då det finns behov.  Det

kommer att tas fram en plan till mötet i januari.

Arbetsbeskrivning för kansliet behövs där det framgår vad som gäller tex. Kvälls och

helgarbete hur fördelas det mellan de anställda. Detta följs upp vid nästa APT.

På nästa APT kommer det även att göras en Riskbedömning för ledare och kansli.

§103. Sommarteater 2023

Hjältar på vift, sommarteater 2023.

13/11 kl.15.00 informationsmöte.

Budget för sommarteatern presenteras (se bilaga 1).

Planen är att flytta ut tidigt till kastellet 29/4.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna budgeten på 675 574 kr för

Sommarteater 2023; Hjältar på vift.
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§104.Ekonomi-kvartalsrapport

Kassör Inger Svensson redovisar kvartalsrapporten(se bilaga 2).

§105. Medlemsmöte 10 dec

10/12 Kl.10-16 är det medlemsmöte. Det bjuds på mat och fika. Anmälan krävs.

Värdar är Iman Merzi, Clemens Malmberg och Charlotta Copcutt.

§106. Information till styrelsen

● Det kommer inte att bli någon etablering av lunchservering på Lokstallarna.

● Rapport husmöte-bra möte,det diskuterades bland annat trafiksituationen

och cykelparkering.

● Inbjudan medlemsmöte ABF, Gunilla Skoog kollar upp datum.

● Stipendium.

§107.Kultursamverkansutredningen/Regionalt teatersamtal

Diskussion om kultursamverkansutredningen, vad vill vi.

Vi börjar med Skapa ett kultursamtal i blekinge och diskutera detta och kommer vi

fram till något som vi vill ha in i utredningen så bjuder vi ner dem till våren.

§108. Policy för alkohol och droger

Povel Andersson skapar ett förslag till Teatersmedjans policy för alkohol, droger och

rökning. Det presenteras på mötet i januari.

§109. Övriga frågor

● Det finns ett förråd i Pieboda som kan hyras ut för 30.000kr. Lite långt iväg.

Vi kollar vidare.

● Finns förfrågan om Teatergrupp i Hällevik. Detta arbetar vi vidare med.

§110. Punkter till kommande möten

● Länk för funktionshindrade

● Åtgärdslistan

● Dansverksamhet

● Inbjudan teatersamtal

§ 111. Nästa styrelsemöte

Måndag den 19 dec  18-20.30.

§ 112. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Clemens Malmberg

……………………………………. ……………………………………….
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