
Protokoll styrelsemöte

Datum: 2023-01-22

Tid: 18.30-20.30

Plats: Lokstallarna, styrelserummet

Kallade: Styrelse med suppleanter samt anställda.

Närvarande:

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

Clemens Malmberg. Charlotta Copcutt.

Suppleanter: Moa Rolfsdotter(digitalt), Ola Rydberg, Iman Merzi, Karl Jansson.

Anställda: Povel Andersson och Annie Gryth.

Frånvarande:,  Stina Johansson.

§130. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Gunilla Skoog.

§131. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Iman Merzi.

§132 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§133. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Protokollen från föregående möte  2022-12-19 gicks igenom och godkändes.

§134. Personal och arbetsmiljö

● Riskbedömning är gjord.

● Medarbetar/lönesamtal ska bokas för de anställda.

● Folkhälsomyndigheten har en digital utbildning om psykisk ohälsa hos barn

och ungdomar för ledare.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/till-utbildningen/

● Diskussion om hur vi löser ledare till de olika grupperna och hur vi hittar nya

ledare.

§135. Medlemskap ATR- Nya regler.

Kostnaden  och villkoren för medlemskap i ATR har förändrats. Povel Andersson har

jämfört de olika medlemskapens  alternativ och kommit fram till att ett medlemskap

plus  är det som gynnar Teatersmedjan bäst. Det kostar  10 000 kr/år,Vilket är en

ökning med 1500 kr.

Beslut: Vi behåller nuvarande “medlemskap plus” i ATR.

§136. Policy för alkohol och droger.

Vi fortsätter att arbeta fram en policy, förslag läggs fram nästa möte.

§137. Sommarteater 2023

● Allt känns bra. 43 personer i ensemblen. 28/1 första träffen.

● 25/2 kommer Regionteatern ha en dansworkshop med ensemblen.
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§138. Regionalt teatersamtal/Kultursamverkansutredningen.

Beslut: Vi lägger ner dessa planer just nu.

§139. Medlemsmöte 10 dec

● Sammanställning av ideer och göra en prioritering av dessa. Hitta en fråga att

arbeta vidare med.

● Vi beslutade att flytta på planerat medlemsmötet den 18 mars. Den nya

styrelsen får ta beslut om nytt datum för medlemsmötet.

§140. Nya förråd

● Vi har hittat ett nytt förråd på Storgatan 21 i Asarum. Förrådet är på 59 kvm

och kostar 30 000 kr/år.

● Vi stressar inte med att tömma jannebergs förrådet.

Beslut: Povel Andersson får i uppdrag att teckna kontraktet på förrådet i

Asarum till en kostnad på max 30 000 kr per år

§141. Tillsättning av representanter personer i nya/förändrade

arbetsgrupper

● Ekonomigrupp: Inger Svensson, Karl Jansson och Povel Andersson. Inger

Svensson är sammankallande.

● Verksamhetsgrupp: Annie Gryth, Ola Rydberg, Clemens Malmberg, Karl

Jansson och Charlotta Copcutt. Annie Gryth är sammankallande.

● Personalgrupp: Clemens Malmberg, Gunilla Skoog, Iman Merzi, Charlotta

Copcutt. Clemens Malmberg är sammankallande.

● Sommargrupp 2023: Ola Rydberg, Charlotta Copcutt, Stina Johansson,

Gunilla Skoog. Ola Rydberg är sammankallande.

● Blåsbälgen: Iman Merzi,  Anna-Lena Petersson och medlemmar. Iman

Merzi är sammankallande.

Alla grupper ska vara igång innan årsmötet.

§142. Investeringsplan 2023

● Av de investeringar  som behöver göras prioriterar  vi att köpa in en kopiator

och en ny båt som kan ta fler passagerare. Kopiatorn kan eventuellt leasas.

● Diskussion kring  rutiner för båtarna. När ska de tas upp? Se till att motorerna

servas varje år mm.

Beslut: Investera i ny båt för högst 30 000 kr. Karl Jansson ansvarar för

införskaffandet.
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§143. Information till styrelsen

● Det kommer att starta en Rollspelsgrupp.

● I ett samarbete med Filmregion Sydost kommer Filmsmedjan att startas.

Ledare kommer att vara Alexander Levin.

§144. Övriga frågor

● Anmälan till barngrupper hur ska det ske på bästa sätt? Denna fråga ska

diskuteras i Verksamhetsgruppen.

● Vi har i år fått ett ökat bidrag från Sparbanken

● Det har framkommit  från ledarna att många barn fått spetor i fötterna från

golvet på Lokstallarna. Povel Andersson tar detta vidare.

§145. Punkter till kommande möten

● “Länk” för funktionshindrade.

● Åtgärdslistan.

● Dansverksamhet.

● Arbetsbeskrivning för kansliet.

● Policy alkohol och droger.

§ 146. Nästa styrelsemöte

sön 26 feb, sön 19 mars Årsmöte 19 mars kl 15.

§ 147. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Mötesordförande

Gunilla Skoog

………………………………………………………

Sekreterare Justerare

Pernilla Andersson Iman Merzi

……………………………………. ……………………………………….
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