
Protokoll styrelsemöte

Datum:2021-10-07

Tid: 18.15-20.15

Plats:

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Sanne Dahlström, Gunilla Skoog (digitalt), Inger Svensson,

Pernilla Andersson, Malin Martinsson.

Suppleanter: Jonas Håkansson,, Annie Gryth och Iman Merzi.

Anställda: Povel Andersson,  Caroline Blomqvist.

Frånvarande ledamot:

Frånvarande suppleanter: Clemens Malmberg, Moa Rolfsdotter.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av mötesordföranden Sanne Dahlström.

§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Malin Martinsson.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte  den  2021-09-02 gicks igenom och godkändes.

§5. Personal/Arbetsmiljö

● Genomfört 7/10.

● Diskuterat verksamheten , personal och arbetsmiljö.

§6 Husmöte, september

● Inga svar om skapaverstan.

● Information om neddragningar i kulturenheten.

● Cafet får användas för cafeverksamhet vid evenemang.

● Karlshamns kommun och regionteatern håller på att skriver avtal.

● Dokument utformas för att underlätta bokningar.

● Kommunens revisorer ska granska hur kulturen drabbats av pandemin.

● Använda informationskanalen “Det händer i Karlshamn” vid evenemang.

§7.Ekonomi

● Balans och resultat-finns på drive.

● Det ser stabilt ut.

● Lokalerna hyrs ut igen.

● Povel Andersson redovisade  ABFs regler. (se Bilaga 1)
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§8. Förslag till inköp av robotdammsugare

● Förslag på inköp av robotdammsugare, en till Svarta och en till Vita.

Beslut: Det ska köpas in 2st robotdammsugare för ett maxpris på 12000 kr för

båda. Povel Andersson fixar inköp.

§9. Stormen- sommarteater 2022

● På nästa möte kommer mer  information,  ensemblen ska vara klar då.

● Produktionsgrupp håller på att utformas.

● Gunilla  Skoog har haft samtal med Peter Elmers.

● Povel och Peter sköter kommunikationen

§10 Vuxenklubb och Växtverk och frigrupper

● Förslag 400 kr +175 till frigrupp, eller vuxenklubben och växtverket inklusive

frigrupp.

● Max antal för vuxengrupp? 31 anmälda

● Förslag på att ha ett maxtak på 35 st.

Beslut: Vuxenklubben och växtverket betalar 400 kr+175 kr/termin( inklusive

frigrupp). Frigrupp betalar 400 kr+175 kr/termin.

§11 Regi-satsning

● Det finns pengar som är öronmärkta för en regi-satsning

● Vi ska nå  och locka alla målgrupper från nybörjare till erfarna.

● Hur ska vi få fler kvinnor verksamma med regi i Blekinge?

● Peter Bäckström är tänkt att vara en del av detta.

● 11/10 nytt möte 9.30 för att planera det pedagogiska upplägget

● Planeras att starta till våren.

§ 12. Jubileumsfest

● Tårtkalas på Lokstallarna på dagen och fest med middag och underhållning

på kvällen  till självkostnadspris.

● Festgrupp Iman Merzi, Jonas Håkansson och Pernilla Andersson.

● Kallar till ett möte för att få fler delaktiga och få fler ideer.

§ 13 Garderoben

● Siktar på att öppna i slutet av oktober.

● 550 Kr  fick vi in på “Frack-loppisen”.

● Garderoben kommer att vara öppen för allmänheten torsdagar mellan kl 15-18
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§ 14 Övrigt

● Vad gäller för regler nu när restriktionerna lättats?  Povel skickar ut info.

● Brev lästes som inkommit från medlem angående sommarteatern, Caroline

Blomqvist får i uppdrag att svara.

● Diskuterat teatersmedjans förråd.

§ 15 Punkter till nästa möte

● Uppdrag Peter Bäckström

● Uppföljning Sommarteater med Peter Elmers och  Povel Andersson.

§ 16 Nästa möte

● 4 nov 18.15-20.15 (AU tisdag 26 okt, kl. 16.15-18.15)

§ 17 Mötets avslutande

● Mötesordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Sanne Dahlström

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Malin Martinsson

……………………………………. ……………………………………….
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BILAGA 1
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