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TEODOK 

 

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla 

Blomstervägen 11A, 176 74 Järfälla tel: 08-583 527 08 www.teodok.com 
 
 
Styrelsemöte nr 2 
Datum 2013-05-15 
Gamla Folkets Hus, Kallhäll 
 
 
Närvarande: Gunilla Wiklund, Åke Söderkvist, Göran Langwagen, Agneta Thulin, Henning Eriksen, 
Per Hillbom 
 
 
Frånvarande: Einor Granath, Ulrika Storbacka 
 
 
Antal bilagor: 8 st 
 
 
2:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden, Gunilla Wiklund. Gunilla hälsade våra gäster Sissi 
Granrot och Lina Veltman välkomna.  
 
 

2:2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen (se bilaga 1) godkändes efter anmälan av övriga frågor. 
 
 

2:3 Genomgång och justering av föregående mötesprotokoll samt 
genomgång av åtgärdslistan  
Föregående protokoll gicks igenom och justerades. 
 
Åtgärdslistan (se bilaga 2) gicks igenom och följande punkter är klara: 
Punkt 01:13, faktura, lån av manus  
Punkt 03:13, extra nödljus 
Punkt 06:13, kontakta Olle ang. webb. etc. 
 
Följande nya åtgärder tillkom: 
Punkt 11:13, datum för PUB-kvällar 
 
 

2:4 Post 
Brev inkommet från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, som beviljat 
produktionen Vild & Vacker ett bidrag på 30 000 kr. Pengarna är disponibla 
omgående. En kortfattad rapport, som styrker avsett ändamål för medlen, ska 
lämnas i efterhand (se bilaga 3). 
 

2:5 Nya medlemmar 
Lina Veltman, Susanne Persson, Tina Persson 
 

2:6 Ekonomi 
Åke redovisade balansrapporten (se bilaga 4). Under maj månad har summa 
omsättningstillgångar minskad med 91 882,40 kr. 
Utfallet av Vild & Vacker är ej klart, förmodligen kommer en förlust att redovisas. 
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2:7 ABF 
Gunilla kommer att redovisa våra studiecirklar för våren 2013. 
 

2:8 ATR 
En uppskattad visning av filmen från Vild & Vacker, akt 1, gjordes under ATR-
festivalen i Kristi Himmelsfärdshelgen. Ett tio-tal medlemmar från föreningen 
deltog. 
 

2:9 Gamla Folkets Hus 
Beslut: extra skyltar för nödbelysning inköpes till en kostnad av 16 020 kr. 
 

2:10 Produktionsfrågor 
- Vild & Vacker: produktionen avslutad, scenografin nedtagen, förfrågan om 

gästspel nekad, filmen, akt 2, under redigering. 
- Skägget: repetitioner pågår enligt plan, ett par scener kommer att visas på 

Görvälndagen i samband med PR för produktionen. Avtal för Sissi och Lars-
Erik bilägges (se bilaga 5 och 6). 

- Torktumlarhjärna: har inlett sitt arbete. Kontakt har tagits med ATR angående 
”Det funkar projektet”. 

- Framtidsdagen: de flesta förslagen är i sin linda, men flera grupper har börjat 
att arbeta. För en överblick över förslagen se bilaga 7.  

- En idébank ska skapas på hemsidan, se åtgärdslista 12:13. 
- Framförhållning angående Görväln 2014 inklusive rutiner för handläggning 

behöver diskuteras, se åtgärdslista 13:13. 
- Om tobakens skadlighet: föreslås framföras, tillsammans med information/PR 

om föreningen, bl.a. vid träffar hos PRO-föreningarna i kommunen och på 
kommunens Mötesplatser inom äldreomsorgen. Beslut tas på kommande 
medlemsmöte i augusti. 

- Frågan om äganderätt av manus väcktes i samband med diskussion om ”P.S. 
Älskar dig”. Föreslogs att detta ska vara fastställt i framtida kontrakt. 

 
2:11 Beslut om budget för ”P.S. ÄLSKAR DIG” på Görväln 

Sissi och Lina var särskilt inbjudna till denna punkt. Spelperiod kommer att vara 
9/8 till 6/9. Maria Kvist ny pianist p.g.a. ändrad spelperiod. Samtal om praktiska 
detaljer och kontakter med kommunen, vilken hjälp och från vem som kan 
förväntas. Diskussion om budget, biljettpris, biljettansvarig och ev. kombibiljett. 
PR kommer att göras på Görvälndagen i samband med att ”Skägget” uppträder. 
Reviderad budget med specificerade sociala avgifter/egenavgifter begärdes från 
gruppen.  
Beslut: budgeten antogs med förbehåll att ovanstående specifikation inkommer 
(se bilaga 8). 
 

2:12 Beslut om föreningen Görvälnrepresentant 
 Beslut: Olle Månsson valdes till föreningens representant.  
 
2:13 Övriga frågor 

Johan Wetter, tidigare medlem i föreningen, vill låna Folkets hus den 28/9 för 
repetition och koncert med sin barbershop kör. Gunilla återkommer till Johan med 
förutsättningar eftersom ”Skägget” då har sin spelperiod. Om förutsättningarna 
accepteras av Johan tillstyrker styrelsen. 
 
Nästa medlemsmöte bokades till den 22/8, klockan 19:00. 
 

2:14 Nästa styrelsesammanträde 
Måndag 10 juni, klockan 19:00 i Folkets hus 
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1:13 Avslutning 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Ordförande:   Sekreterare: 
 
 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   (namnteckning ) 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_____________________  ____________________ 
(namnteckning)   ( namnteckning)  
 
 
 
 
 
 


